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Förord 
Klimatförändringen förväntas få allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa och 
för stora delar av vår bebyggelse och infrastruktur. Av den nu rådande nationella strategin 
för klimatanpassning så framgår det att Regeringens mål för samhällets anpassning till ett 
förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt 
möter klimatförändringen genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. Den 
fysiska planeringen har avgörande betydelse för hur väl våra bebyggelsemiljöer kommer 
att vara anpassade till ett föränderligt klimat. För en effektiv klimatanpassning krävs inte 
bara planeringsunderlag och beslutsstöd som är flexibla, ämnesövergripande och tar 
hänsyn till lokala variationer, utan som också gör det möjligt att samordna olika åtgärder 
på regional nivå.  

SGI har sedan 2009 tilldelats medel från anslag 1:10 Klimatanpassning för 
klimatanpassningsinsatser inom vårt ansvarsområde genom utredning, kartläggning och 
metodutveckling som minskar riskerna för ras, skred och erosion samt bidrar till en 
hållbar bebyggelse i ett föränderligt klimat. 

Mellan åren 2009 och 2012 skredriskkarterades Göta älv och under åren 2012–2013 
pågick ett arbete med att nyttiggöra materialet från denna utredning. Därefter karterades 
Norsälven, som ett pilotområde för utveckling av en förenklad metodik för 
skredriskkartering jämfört med Göta älvutredningen. Norsälven slutfördes 2015. 
Skredriskkarteringen längs Säveån, som blev färdig 2017, bygger vidare på den metodik 
som togs fram för Norsälven. Utredningen längs Ångermanälven påbörjades 2015 och 
slutförs nu i maj 2022.  

Skredriskkarteringen syftar till att ge ett heltäckande underlag längs vattendraget. 
Underlaget kan användas på översiktsplanenivå för att underlätta prioriteringar i 
kommuners och länsstyrelsers fortsatta arbete med att anpassa samhället till 
klimatförändringen. Karteringen längs Ångermanälven har också lett fram till förbättrade 
metoder för geotekniska undersökningar och beräkning av stabiliteten i slänterna i den 
här typen av geologiska områden, samt bättre förståelse för de processer som påverkar 
stabiliteten idag och i ett förändrat klimat. 

Skredriskkarteringen längs Ångermanälven har resulterat i en samlad översiktlig bild av 
risken för skred i dagens och framtidens klimat, för bebyggd och obebyggd mark och för 
områden med samhällsviktig infrastruktur. Utredningens resultat och slutsatser 
presenteras i SGI Vägledning 5 ”Skredrisker i ett förändrat klimat – Ångermanälven”, 
bestående av tre delar: 

• Del 5-1 – Sammanfattning och kartredovisning är en sammanfattning av 
karteringsarbetet samt förslag på hur resultaten kan användas i arbetet med 
klimatanpassning i kommuner och län. Här finns också en redovisning av 
skredriskerna i kartform. Kartorna innehåller både skredrisker för dagens 
förhållanden och en bedömd känslighet för klimatpåverkan längs vattendraget. 
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• Del 5-2 – Metodik och analys innehåller en mer utförlig beskrivning av utredningens 
metoder, inventeringar, undersökningar, beräkningar och analyser. 

 
• Del 5-3 – Fördjupningsbilaga 3A-3E, som fokuserar på fördjupade beskrivningar av 

den använda metodiken för bestämning av parametrar för stabilitetsberäkning, 
modellering av grundvatten och portryck, älverosion, yterosion och 
sannolikhetsanalys. 

Redovisningen finns tillgänglig i form av kartor via SGI:s kartvisningstjänst. I 
kartvisningstjänsten kan olika kartskikt (GIS-skikt) tändas och släckas, beroende på vad 
man vill studera. Detta kan vara mycket värdefullt i planeringssammanhang. 

Arbetet har i huvudsak utförts av medarbetare på SGI och organiserats som ett 
huvuduppdrag samt ett antal deluppdrag för metodutveckling, analys och utredning. 
Arbetet har letts av en uppdragsledningsgrupp bestående av Karin Bergdahl, 
Hjördis Löfroth, Ulrika Isaksson och Karin Odén. Förutom ovanstående har Anette 
Björlin, Björn Dehlbom, Hilda Dahlin-Joklint, Miriam Zetterlund, Ramona Kiilsgaard, 
Tobias Thorén och Åsa Jönsson varit deluppdragsledare. Bo Vesterberg, Godefroid 
Ndayikengurukiye, Gunnel Göransson, Hanna Blomén, Karin Lundström, Per Nylander, 
Mats Öberg, Anna Kjellin och Rebecca Lindvall har bidragit i betydande omfattning i 
uppdragsarbetet. Per Samuelsson har formgivit och språkgranskat rapporterna och 
arbetat med kommunikation. Sammanlagt har ett 30-tal SGI-medarbetare bidragit i 
arbetet. Karin Odén har granskat rapporten i sin helhet. Avdelningschef HannaSofie 
Pedersen har varit internbeställare. 

Denna fördjupningsbilaga har tagits fram av Åsa Jönsson, Rebecca Lindvall och Ulrika 
Isacsson.  

Samverkan har också skett med andra myndigheter och forskningsinstitut, bland annat 
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI), Trafikverket, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, samt Sollefteå och 
Kramfors kommuner. Dessutom har konsultutredningar handlats upp som gäller bland 
annat flygresistivitetsmätning (TEM), batymetriska undersökningar, hydrodynamisk 
modellering, erosionsanalys samt geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och 
stabilitetsutredningar. 

Beslut om publicering har tagits av Johan Anderberg, generaldirektör vid Statens 
geotekniska institut, Linköping i maj 2022.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund till metodikval sannolikhetsberäkningar 

SGI:s arbete med att bedöma sannolikheten för skred har i huvudsak utförts inom Göta 
älvutredningen, (2009-2012), skredriskkartering av Norsälven (2013-2015) och Säveån 
(2013-2017). I Göta älvutredningen nyttjades den statistiska metoden FORM (First Order 
Reliability Method) i kombination med Janbus direktmetod och en idealiserad modell för 
slänten. För Norsälven och Säveån nyttjades punktskattningsmetoden, PEM, med indata 
från resultat av traditionella stabilitetsanalyser utförda i SLOPE/W.  

Ett byte av metodik från Göta älvutredningen till Norsälven och Säveån motiverades av 
att de geologiska förhållandena med ett större inslag av silt och friktionsjordar 
förväntades innebära att den dränerade/kombinerade analysen i större utsträckning 
skulle bli styrande än vad som var fallet vid Göta älvutredningen. Vid dränerad analys blir 
beräkningarna både omfattande och komplicerade med Janbus direktmetod och för 
kombinerad analys saknas hjälpdiagram. 

Ett byte från FORM till PEM motiverades även av att FORM anses vara en mer avancerad 
beräkningsmodell än PEM. En mer avancerad beräkningsmodell kan dels vara till nackdel 
för handläggaren när det kommer till förståelse och hantering av modellen, dels kan en 
mindre avancerad modell som PEM passa den översiktliga geotekniska utredningsnivån 
bättre än en mer avancerad modell. Vid jämförande beräkningar har PEM och FORM gett 
i princip samma beräkningsresultat för naturliga slänter. 

Inför arbetet med skredriskkartering av Ångermanälven gjordes en inledande bedömning 
att de tidigare nyttjade metoderna, baserade på stabilitetsanalyser, skulle vara svårare att 
tillämpa och erhålla ett relevant beräkningsresultat med. Det var framför allt osäkerheten 
relaterad till portryckets storlek och grundvattnets nivå och dessas variation i siltjorden, 
som skapade en farhåga om att dessa parametrar skulle kunna dominera 
sannolikhetsberäkningarnas resultat.  

Inledningsvis antogs även att det därutöver skulle i) råda brist på nödvändiga indata i 
form av representativa materialparametrar, lagerindelning, och typområden samt att ii) 
indata skulle beskrivas med stora osäkerheter. Samtliga osäkerheter i indata i 
kombination med en geologi som inte alltid låter sig generaliseras och än mindre hanteras 
som en mer beprövad lerjord, motiverade tanken att det fanns ett behov av att hitta en 
alternativ metodik för sannolikhetsberäkningar, som var lämplig och anpassad efter 
tillgängliga geotekniska data.   

Innan arbetet med att utvärdera och välja en lämplig metodik för 
sannolikhetsberäkningar påbörjades, låg som förslag att en kvalitativ metodik, som 
nyttjar ett mer subjektivt tillvägagångssätt vid värdering av sannolikhet för skred, skulle 
användas. Påtänkt metodik är baserad på värdering av observerbara faktorer som kan 
vara tecken på skredfara, fortsättningsvis kallad ”metod med skredindikatorer”. Ett 
koncept för en metod med skredindikatorer finns utförligare beskrivet i Olsson & 
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Berggren (2010). Även om indikatorer på skredfara väljs subjektivt, blir resultatet inte 
subjektivt utan är sannolikhetsbaserat och bedöms vara lika relevant som resultat erhållet 
vid tidigare nyttjade metodiker. 

1.2 Omfattning  

Denna fördjupningsbilaga ger i Kapitel 2 en översiktlig presentation av de metoder som 
övervägts för sannolikhetsberäkningar. För respektive metod ges en kort beskrivning av 
beräkningsgången eller konceptet för sannolikhetsberäkningen. I Kapitel 3 beskrivs de 
för- och nackdelar som har identifierats för respektive metod, tillsammans med de 
överväganden som har gjorts vid val av metod.  

Då valet av metodik för sannolikhetsberäkningar slutligen föll på PEM ges i Kapitel 4 en 
mer detaljerad beskrivning av SGI:s arbetsgång för denna metod, tillsammans med de 
antaganden som har gjorts specifikt för att anpassa metoden till Ångermanälvens 
geologiska förhållanden.  

Resultaten av skredriskkarteringen och den metodik som använts redovisas i sin helhet i 
ett antal rapporter, vilka utgörs av två huvudrapporter (Del 1 och 2): (SGI, 2022a och 
2022b) samt fem fördjupningsbilagor (Del 3A-E); (SGI, 2022c, 2022d, 2022e, 2022f och 
2022g). 

1.3 Syfte och avgränsning 

Som underlag för val av lämplig metodik utfördes inledningsvis en studie av metoden 
med skredriskindikatorer. Den huvudsakliga avsikten med studien var att formulera 
ingående arbetsmoment samt tidsåtgång och kostnad för genomförandet av 
sannolikhetsanalysen. 

Som underlag för val av lämplig metodik utfördes även sannolikhetsberäkningar med 
PEM och Monte Carlo-simuleringar på fyra stycken stabilitetsberäknade sektioner 
tillhandahållna av deluppdrag Stabilitet, se Bilaga 3. Beräkningarna utfördes innan 
styrdokument för stabilitetsberäkningar var helt färdigställt, varför beräkningarna utgör 
underlag för jämförelse och bör inte betraktas som ett slutligt beräkningsresultat. Val av 
lagerindelning, materialparametrar och spridningsmått baserar sig således på 
anvisningar gjorda i Lundström et al (2019) och kan följaktligen skilja sig något mot de 
val som presenteras i styrdokument SGI (2020a) och som slutligen har använts vid 
sannolikhetsberäkningarna presenterade i Del 2: Metodik och analys (SGI,2022b).  

Både PEM-beräkningar och Monte Carlo-simuleringar baseras på beräkningar utförda i 
SLOPE/W. För beräkningarna valdes det kombinerade fallet som styrande fall, då något 
beslutskriterium för val av styrande analys inte fanns framtaget vid tidpunkten då 
beräkningarna utfördes, i kombination med att tidigare tillämpade kriterier för val av 
styrande analysfall inte bedömdes helt relevanta att tillämpa.  

I den jämförande studien ingick inte att jämföra resultat av bedömda sannolikhetsklasser 
redovisade på karta mellan metoden med skredindikatorer och övriga metoder. Detta 
eftersom det inte var möjligt med tanke på bristande tid- och budgetutrymme att utveckla 
en fullständig arbetsgång och metodik för metoden med skredindikatorer inom uppdraget 
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innan metodvalet behövde göras. Om metodvalet hade fallit på metoden med 
skredindikatorer skulle dock en fältstudie utförts där indikatorers förekomst eller 
frånvaro skulle ha dokumenterats och skredsannolikheten därefter beräknats enligt 
Olsson & Berggren (2010). Eftersom metodiken inte färdigutvecklades är det inte klart 
hur stora områden som skulle ha dokumenterats och ej heller hur en visualisering på 
karta skulle ha sett ut.  

1.3.1 Avgränsning mot övriga deluppdrag  

Denna rapport har tagits fram av deluppdrag Sannolikhet. Arbetet inom deluppdrag 
Sannolikhet har varit knutet till arbeten som utförts främst inom deluppdrag Stabilitet 
och deluppdrag Grundvatten. Deluppdragen bistår varandra med information och 
resultat framtagna inom respektive deluppdrag. Samverkan förekommer mellan 
uppdragen för att i möjligaste mån möjliggöra att de resultat som tas fram inom 
respektive deluppdrag blir relevanta för övriga deluppdrag att ta över och tillämpa för 
deras respektive mål och syften.  

Några av de aspekter som har diskuterats och som kan tänkas påverka 
beräkningsresultaten, men som av olika anledningar inte varit möjliga att fullt ut 
undersöka eller ta hänsyn till är: 

• Släntnära materialparametrar  
En fråga som lyfts är hur relevanta de föreslagna materialparametrarna är i 
närheten av släntytan med tanke på att det oftast är grunda glidytor som 
förekommer i siltslänterna längs Ångermanälven och att det kan vara en helt 
annan spänningssituation i ytnära områden än där prover har tagits. Relevansen 
av sannolikhetsberäkningarna liksom stabilitetsberäkningarna är beroende av 
detta, men även av det faktum att det är känt att exempelvis odränerad 
skjuvhållfasthet är beroende av mättnadsgrad. Det har inte varit möjligt att möta 
denna synpunkt exempelvis genom provning utförd med representativa 
spännings- och vattenmättnadsförhållanden för att verifiera att framtagna 
parametrar är relevanta även i yttre delen av slänten. 

• Friktionsvinklar  
Inledningsvis bedömdes att gjort val var alltför hårt styrt av att 
begränsningslinjerna, motsvarande 90% av provningsmängden, skulle tangera 
provningspunkter. Det resulterade i ett icke intuitivt val som innebar att den fasta 
silten var lösare (hade lägre friktionsvinkel) än den lösa silten. En justering 
utfördes, men skillnaden mellan friktionsvinkel i lös och fast silt är fortfarande 
liten. 

• Grundvatten och portryck 
Vid känslighetsanalyser och prognostiseringar av hur en förhöjd grundvattenyta 
eller ett förhöjt porvattentryck påverkar stabilitetsberäkningens resultat, är det 
viktigt att skilja på om en känslighetsanalys eller en prognostisering ska utföras, 
så att lämpligaste modell nyttjas. Likaså är det viktigt att vatten- och 
portrycksförhållandena beskrivs på ett relevant sätt i de släntnära områdena, 
med tanke på att det oftast är grunda glidytor som förekommer. 
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2 Metodiker för sannolikhetsanalys 
Nedan följer en beskrivning i korthet av de metoder som övervägts för analys av 
sannolikheten för skred. För respektive metod ges en kortare beskrivning av 
beräkningsgången och/eller konceptet för sannolikhetsberäkningen.  

2.1 Metodik – punktskattningsmetoden 

2.1.1 Bakgrund 

Punktskattningsmetoden, PEM, introducerades på 1970-talet och blev snabbt en attraktiv 
metod för sannolikhetsanalyser i geotekniska sammanhang. Metodens enkelhet i 
kombination med tillförlitlighet i praktiska sammanhang var en styrka, när datorkraft var 
dyrt och sällsynt. Till skillnad från Monte Carlo-simulering så kräver metoden inte någon 
större beräkningsinsats om antalet variabler är begränsade. Metoden kräver inte heller 
någon mer avancerad matematisk härledning relativt sett.  

2.1.2 Koncept 

Punktskattningsmetoden, PEM, innebär att man, istället för att hantera hela 
frekvensfunktionen för de ingående stokastiska parametrarna, gör diskreta skattningar 
(stokastiska variabler är variabler som beskrivs med en osäkerhet, medan deterministiska 
endast beskrivs med ett bestämt värde utan osäkerhet). En parameters frekvensfunktion 
(kontinuerlig och ofta antagen vara normalfördelad) ersätts med två avgränsade punkter 
(diskreta skattningar), se Figur 2-1. Punkterna är belägna på avståndet en 
standardavvikelse, σ, från medelvärdet, μ. Fördelningen, representerad av de bägge 
punkterna, har nu samma medelvärde och standardavvikelse som den ursprungliga 
fördelningen. Punkterna har då värdena μ + σ respektive μ – σ. För enkelhetens skull 
betecknas μ+σ med μ+ och μ-σ med μ-. 

 

Figur 2-1 Frekvensfunktion för beräkning med PEM här representerad av två punkter. 

 

För respektive punkt, μ+ och μ- beräknas ett funktionsvärde, i det här fallet 
säkerhetsfaktor. Funktionsvärdet/säkerhetsfaktorn benämns F(x+) och F(x-), där x är den 
stokastiska parametern. För enkelhetens skull används beteckningarna F+ för F(x+) och F- 
för F(x-).  
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Om säkerhetsfaktorn är en funktion av två stokastiska parametrar finns fyra (22) 
kombinationsmöjligheter av säkerhetsfaktorn att beräkna, F(x1+, x2+), F(x1+, x2-), F(x1-, 
x2+), och F(x1-, x2-). Säkerhetsfaktorerna benämns på motsvarande sätt F++, F+-, F-+ och F--.  

På motsvarande sätt blir det åtta (23) kombinationer av säkerhetsfaktorn att beräkna om 
säkerhetsfaktorn är en funktion av tre stokastiska variabler. Antalet beräkningar som 
behöver utföras är beroende på antalet variabler som beskrivs som stokastiska enligt 2n, 
där n = antal stokastiska variabler som ingår för att beräkna säkerhetsfaktorn (och 
gränsfunktionen). 

Med de olika varianterna av säkerhetsfaktorerna kända (F+, F- för en stokastisk variabel, 
F++, F+-, F-+ och F-- för två stokastiska variabler osv) kan brottsannolikheten beräknas via 
sannolikhetsteoretiska samband. De sannolikhetsteoretiska samband som leder fram till 
en beräknad brottsannolikhet presenteras vidare under avsnitt 2.1.3. 

För en mer detaljerad beskrivning och härledning av PEM-metoden och dess tillämpning 
för geotekniska frågeställningar, se exempelvis Harr (1987), Sällfors (1990) eller Baecher 
och Christian (2003). 

2.1.3 Beräkningsgång 

När de olika varianterna av säkerhetsfaktorerna har beräknats (F+, F- för en stokastisk 
variabel, F++, F+-, F-+ och F-- för två stokastiska variabler osv) kan gränsfunktionen f=lnF 
beräknas för respektive fall och därpå medelvärde och standardavvikelse för 
gränsfunktionen enligt Ekv. 2-1 och 2-2. 

𝜇𝜇𝑓𝑓 = ∑𝑓𝑓
𝑛𝑛

 = ∑ 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙
𝑛𝑛

                                                                                                                   Ekv. 2-1 

𝜎𝜎𝑓𝑓 = �∑�𝑓𝑓
2

𝑛𝑛
� − μ𝑓𝑓2                                                                                                               Ekv. 2-2   

där 
µf = medelvärde på gränsfunktionen 
f=lnF = gränsfunktion 
F = säkerhetsfaktor 
n = antal 
σf = standardavvikelse på gränsfunktionen 

Därpå kan säkerhetsindex för säkerhetsfaktorn beräknas enligt Ekv. 2-3  

𝛽𝛽 =
𝜇𝜇𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑓𝑓

=
𝜇𝜇𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙
𝜎𝜎𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙

≈
𝜇𝜇𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙
𝑉𝑉𝑙𝑙

                  Ekv. 2-3 

där 
β = säkerhetsindex (avstånd mellan väntevärde och brott, dvs antal  
                           standardavvikelser till brott) 

Brottsannolikheten beräknas som sannolikheten att gränsfunktionen är mindre än noll, 
f<0, med hjälp av en normalfördelningstabell. En normalfördelningstabell ger 
sannolikheten Φ(x)=P(X≤x) där X∈ N(0,1). För negativa x-värden utnyttjas relationen  
Φ(-x)=1- Φ(x). Brottsannolikheten utläses som sannolikheten att gränsfunktionen är 
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mindre än noll, f<0, dvs Φ(-β). Alternativt beräknas brottsannolikheten med 
Excelfunktionen NORMFÖRD(0;β;1;SANT). I Bilaga 4 presenteras även ett 
beräkningsexempel. 

2.2 Metodik – metod med skredindikatorer 

2.2.1 Bakgrund 

Mot bakgrund av att det bedömdes råda både brist på och osäkerhet i indata som används 
för traditionella stabilitetsberäkningar i kombination med en geologi som inte alltid låter 
sig generaliseras, motiverades behovet av att hitta en alternativ metodik för 
sannolikhetsberäkningar än de som använts i tidigare skredriskkarteringar. Ambitionen 
var att hitta en kvalitativ metodik, som nyttjar ett mer subjektivt tillvägagångssätt vid 
värdering av sannolikhet för skred, än en metod som baseras enbart på 
stabilitetsberäkningar (kvantitativ metodik). Olsson & Berggren (2010) beskriver en 
metodik som bedömdes kunna vara lämplig. Metodiken baseras på värdering av 
observerbara faktorer, som associeras med tecken på skredfara så kallade 
skredriskindikatorer. 

Som nämnts inledningsvis var den huvudsakliga avsikten med studien av metoden att 
formulera ingående arbetsmoment samt att uppskatta tidsåtgång och kostnad för 
genomförandet av en sannolikhetsanalys vid nyttjande av metoden. Någon komplett 
metodik har härmed inte utvecklats inom ramen för detta uppdrag och någon fullständig 
genomlysning av metoden har heller inte rymts inom uppdraget. Fler frågeställningar än 
de som beskrivs här lär förekomma vid en eventuell framtida utveckling av metodiken. 

2.2.2 Koncept 

Metodiken med skredindikatorer går ut på att identifiera och värdera observerbara 
faktorer som kan indikera skredfara. En indikator avser således en observerbar faktor 
som kan användas för att påvisa förekomsten av en händelse av något slag, i det här fallet 
skredfara.  

Att identifiera indikatorer är inget enmansarbete eller ens ett arbete för en enda 
organisation, varför en expertgrupp behöver sättas samman för detta arbete. I 
expertgruppen som väljer ut och värderar/rankar indikatorer är personer med 
lokalkännedom den viktigaste kompetensen att ha representerad. Utöver kompetens och 
representation av relevanta organisationer bör gruppen även inrymma olika 
personlighetstyper, då det rör sig om diskussioner som ska utmynna i subjektiva 
bedömningar.  

När lämpliga indikatorer identifierats behöver de rangordnas och ges vikter, exempelvis 
genom AHP-rankning (Analytic Hierarchy Process) eller genom AI-analys (dvs en 
automatiserad indikatormetod). För beskrivning av AHP-analys, se exempelvis Saaty 
(1987). Med metoden får man fram vilka indikatorer som torde vara viktigast och som 
därmed bedöms bidra mest till skredsannolikheten. AHP-rankning ger struktur och 
storlek på indikatorerna och indikatorer som inte är betydande kan sorteras bort.  

När kunskap finns kring vilka indikatorer som bidrar mest till skredsannolikheten, anges 
sannolikheter (0-100%) för att indikatorn förekommer i fallen då skredfara föreligger 
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respektive att indikatorn förekommer då skredfara inte föreligger. Sannolikheten skattas 
genom att expertgruppen resonerar kring frågeställningarna ”vad är sannolikheten att jag 
ser indikatorn hos en slänt som är stabil”, respektive ”vad är sannolikheten att jag ser 
indikatorn hos en slänt som är instabil”.  

Därefter kan brottsannolikheten beräknas via sannolikhetsteoretiska samband. De 
sannolikhetsteoretiska samband som leder fram till en beräknad brottsannolikhet 
presenteras vidare under avsnitt 2.2.3.  

För en mer detaljerad beskrivning av tankegång för metoden med skredriskindikatorer se 
Olsson & Berggren (2010).  

2.2.3 Beräkningsgång 

Ett grundläggande antagande görs angående andelen instabila slänter inom ett visst 
geologiskt jämförbart område, dvs. antalet slänter där det föreligger fara för skred. Detta 
kallas även bassannolikhet eller á-priorisannolikhet. För ett antal teoretiska slänter kan 
antalet stabila och instabila slänter beräknas enligt Figur 2-2. 

 

Figur 2-2 Á-priorisannolikhet och antal stabila och instabila teoretiska slänter. 
 

Figur 2-3. 
 

 
Figur 2-3 Sannolikheter för att indikatorn A-C noteras respektive inte noteras samt 
tillhörande likelihood-kvoter. 

 
Sannolikheter för att slänten är stabil/instabil om indikatorn observeras eller inte 
observeras beräknas enligt Figur 2-4. Motsvarande beräkningar görs för samtliga 
indikatorer (A, B, C). 
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Figur 2-4 Sannolikheter för att slänten är stabil/instabil om indikatorn observeras eller inte 
observeras. 
 

Figur 2-5. 

 

Figur 2-5 Beräkning av sannolikheten att slänten är instabil vid observation av flera 
indikatorer.   



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning SGI Vägledning 5-3E 
  1.1-1902-0146 

15 (69) 

2.2.4 Fortsatt arbete 

Inför fortsatt arbete med att utveckla en metod med skredindikatorer kan följande 
aspekter övervägas och utgöra underlag till arbetet. 

2.2.4.1 Identifiera indikatorer 

Vid identifiering av indikatorer är det rekommenderat att en workshop hålls med en 
expertgrupp, för att nå konsensus om vilka indikatorer som har betydelse för skred. För 
att analysarbetet ska vara hanterbart, bör antalet indikatorer begränsas till 5-10 stycken. 
Expertgruppen behöver resonera kring hur systemet med brottmekanismer ser ut och 
vilka skeenden brottmekanismerna ger upphov till. Syftet är att ge en rättvisande 
beskrivning av hur slänten fungerar med rådande förutsättningar avseende geologi och 
pågående processer. Frågeställningen för att identifiera indikatorer utformas enligt 
mallen ” hur troligt är det att jag ser den här indikatorn om slänten är skredfarlig?” (och 
inte tvärtom – ”hur troligt är det att slänten är skredfarlig om jag ser den här 
indikatorn?”).  

En aspekt som behöver övervägas för identifierade indikatorer är under vilken tidsrymd 
de behöver förekomma vid bedömning av skredrisken för dagens situation (inte i 
meningen det här årets situation, utan dagens referensperiod). Förslagsvis tänker man 
alla laster och förändringar som permanenta oavsett om det är ett tillfälligt upplag, 
muddring, förändrad markanvändning eller avverkning som avses.   

Ytterligare en aspekt som behöver övervägas är om det finns en framkomlig väg med 
indikatormetoden för att göra en bedömning för ett framtida scenario. Möjligen kan ett 
teoretiskt resonemang föras kring hur förändrade förhållanden kan ge annorlunda 
brottsannolikhet och härefter mekanismer identifieras, vilka kan användas vid 
bedömningen. Vidare diskussion i frågan är nödvändig. 

2.2.4.2 Indikatorer 

Det finns olika typer av indikatorer som man kan arbeta med - binära indikatorer som 
antingen finns eller inte finns (exempelvis pågående erosion i släntfot: ja/nej), 
kontinuerliga indikatorer (exempelvis beräknad säkerhetsfaktor) eller klassade 
indikatorer (exempelvis släntlutning låg <20°, medel=20-30°, hög >30°). 

En översiktlig litteraturstudie genomfördes i syfte att se vilka indikatorer som 
identifierats i de fall som en metod med skredriskindikatorer tillämpats och vilka vikter 
de hade tilldelats. Det vanligaste angreppssättet i dagsläget verkar vara att hantera 
analyserna med en kombination av GIS-analys och/eller AI. Metoden blir då ett kraftfullt 
verktyg där stora heltäckande områden kan analyseras. I Tabell 2-1 presenteras en 
sammanställning över de indikatorer som identifierats. I de fall en normerad vikt har 
presenterats så anges denna. I övriga fall markeras endast de indikatorer som 
identifierats med ett x alternativt om en inbördes ordning har presenterats, så anges detta 
med heltalsvärden där 1 ges till den viktigaste indikatorn och där ett högre tal antyder 
mindre påverkan och betydelse. För respektive studie har de tre mest påverkande 
faktorerna markerats med fet stil. 
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Tabell 2-1 Sammanställning över indikatorer och normerade vikter. 
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Soil depth  1                 

Soil type  2 2  0,23  x 0,10 0,04 0,21 0,12 0,33 

Geology (geologisk tidsperiod)         0,08         

Slope/Slope degree   3  1  0,17 x  0,16 0,45 0,21 0,16 0,15 

Distance to fault/lineament  4   0,02   0,05 0,03 0,06     

Distance to road  6   0,11  x 0,06 0,07 0,11     

Distance to railway  8                 

Land cover/Land use   7   4 0,05  x 0,05       0,29 

NDVI (Normalized Difference 
Vegetation 
Index≈vegetationstäthet) 

 5        0,03   0,06     

Aspect (vätter åt N/S/E/W)  10    0,04 x  0,08   0,03   0,21 

Elevation/Altitude   11   0,03  x 0,09   0,04 0,14   

Curvature (konkav/konvex)  12      x           

Plan/profile curvature      0,17       0,06     

Distance to groundwater 13                  

Distance to water area 14         

Distance to water course  9   0,03   0,11   0,11 0,03   

Distance to drainage            0,12       

Drainage density [m/m2]                  0,03 

TWI (Topographic Wetness 
Index≈benägenhet för 
vattenansamling) 

    0,07 x  0,02         

SPI (Stream Power 
Index≈erosionsbenägenhet) 

    0,03             

Slope length     0,05             

Annual average rainfall         0,18 0,29 0,12 0,06   

Annual average of rainy days               0,12   

Earthquake magnitude               0,05   

Historical disaster events               0,26   

River density               0,07   

Terrain roughness  3        

Lineament density≈spricktäthet    x      
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Det framgår tydligt att för olika geologiska miljöer har olika indikatorer identifierats som 
betydelsefulla, liksom att indikatorerna kan vara olika betydelsefulla beroende på den 
storskaliga kontext de ingår i. I några fall har exempelvis jordtyp och årlig 
nederbördsmängd bedömts vara bland de mest påverkande faktorerna, medan andra fall 
har ansett dem var bland de minst påverkande faktorerna. En platsspecifik analys av 
indikatorer och dess vikter är därför nödvändig. Indikatorer som andra nyttjat kan 
användas som input eller uppslag för lämpliga indikatorer att analysera/ranka, men kan 
aldrig användas rakt av. Det är inte heller självklart att samma indikatorer och vikter 
skulle gälla i Ångermanälven som i Säveån. 

2.2.4.3 Viktning av indikatorer 

Vid viktning av indikatorer med AHP-analys görs analysen från huvudgrupper till 
undergrupper. Det kan vara frestande att inkludera så många indikatorer som möjligt i 
syfte att få ett bättre resultat, men för att analysarbetet (AHP) inte ska bli för omfattande 
och ohanterligt krävs att analysen inte utförs med för många indikatorer med liten vikt. 
Ett 20-tal indikatorer är vad som kan betraktas som maximalt hanterbart med AHP-
metoden. Om förhållandet med huvudgrupper och undergrupper ändras, så ändras även 
vikterna.  

En handfull programvaror har identifierats för AHP-rankning. Vissa med licenskostnad 
och vissa gratisalternativ. Programvarorna listas inte här då en bedömning gjorts att de 
snabbt kan komma att bli utdaterade. 

2.2.4.4 Bassannolikhet (á-priorisannolikhet) 

Med bassannolikheten avses i denna kontext den andel av slänterna inom ett visst 
geologiskt område som är instabila, dvs. där det föreligger fara för skred. 
Bassannolikheten uttrycks vid skredriskkarteringar vanligen som en årlig sannolikhet att 
en händelse inträffar. Denna bassannolikhet är svårare att uppskatta än vad det först kan 
förefalla. Hur avgör man exempelvis hur många slänter det finns inom ett område, hur 
stort område en slänt omfattar och vad som avses med instabilt område?  

Lee (2009) menar att den bästa uppskattningen av den årliga skredsannolikheten för ett 
område där en typ av skredhändelser noterats 10 gånger på 100 år blir 10/100=10%. 
Detta är dock en historisk skredsannolikhet och det måste noteras att det föreligger en 
skillnad mellan slänter som har gått till skred och slänter som kommer att gå till skred. 
Vad som inte framgår är hur den årliga skredsannolikheten ska uppskattas i de fall där 
över 100 händelser noteras varje år. Lee (2009) menar även att denna typ av statistik 
relaterar till händelser över stora områden och därmed potentiellt underskattar 
skredsannolikheten i skredbenägna delområden. Detta betyder även att olika 
bassannolikheter kan förekomma exempelvis för väldigt branta och för mindre branta 
slänter inom samma geologiska område.  

Inom ramen för nu utförd litteraturstudie har inget resonemang eller någon studie av 
faktiskt förekommande bassannolikhet (med avseende på skred) återfunnits. För 
beräkningar med metoder med skredindikatorer används i litteraturen endast fingerade 
mått för att kunna utföra beräkningarna (Olsson 2020). Det kan av denna anledning vara 
rimligt att utföra beräkningarna för ett spann av bassannolikheter. 
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En grov och översiktlig uppskattning av den årliga skredsannolikheten baserad på 
Gullersbo (2017) (nutida skredhändelser noterade mellan 1999-2017 främst mellan 
Näsåker och Hammarbron) uppgår till runt 0,05 skred/år/km.  

Baserat på arbetet utfört av Sjödell (2016) (Historiska skredhändelser längs 
Ångermanälven) blir en grov och översiktlig uppskattning av skredsannolikheten drygt 1 
skred/km. Detta mått blir högre om man istället baserar bedömningen på DHI (2018), då 
denna studie redovisar många fler skredhändelser än Sjödell (2016). Dock går det inte att 
rakt av relatera skredfrekvens baserad på historiska skred till en årlig skredsannolikhet, 
då de historiska skreden inte är åldersbestämda. 

2.3 Metodik – Monte Carlo  

2.3.1 Bakgrund 

Den moderna versionen av Monte Carlo-simulering introducerades på 1940-talet när en 
dator programmerades att utföra beräkningarna. Monte Carlo-simulering kräver en stor 
beräkningsinsats med många beräkningar av en given händelse för att uppnå 
noggrannhet i beräkningsresultatet. Monte Carlo-simuleringar är konceptuellt simpla då 
de baseras på upprepade deterministiska beräkningar. 

2.3.2 Koncept 

Monte Carlo-simulering är en matematisk teknik för att uppskatta det möjliga utfallet av 
en händelse och förutspå sannolikheten för ett visst utfall. Monte Carlo-simulering 
baseras på upprepad beräkning av en händelse, i det här fallet säkerhetsfaktor där värdet 
på ingående variabler är slumptal. De upprepade beräkningarna genererar ett statistiskt 
resultat för säkerhetsfaktorn. 

För varje variabel som påverkar säkerhetsfaktorn definieras en domän av möjliga värden 
som variabeln kan anta samt hur dessa värden fördelas inom domänen (variabelns 
fördelningsfunktion). Fördelningen på ingående variabler kan anta valfri form och 
behöver inte nödvändigtvis vara normalfördelade. 

Utifrån respektive variabels fördelningsfunktion genereras ett slumpmässigt värde och en 
beräkning av säkerhetsfaktorn utförs med denna uppsättning värden på variablerna. 
Beräkningen upprepas därefter och säkerhetsfaktorn utvärderas för stort antal slumptal 
och kombinationer av ingående variabelvärden. De upprepade beräkningarna genererar 
ett stort antal resultat som kan användas i statistisk analys för att uppskatta 
sannolikheten för ett visst utfall av säkerhetsfaktorn.  

Antalet beräkningar som behövs för att uppnå noggrannhet i den statistiska analysen är 
avhängig antalet variabler som påverkar säkerhetsfaktorn och den förväntade 
sannolikheten för ett visst utfall. Generellt ökar antalet beräkningar med antal ingående 
parametrar eller att den förväntade sannolikheten för ett visst utfall minskar. Det är inte 
ovanligt att tusentals beräkningar behöver utföras.  
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2.3.3 Beräkningsgång 

För den geotekniska problemställningen släntstabilitet är det möjligt att utföra 
automatiserade Monte Carlo-simuleringar exempelvis med programvaran SLOPE/W, där 
sannolikheten att beräknad säkerhetsfaktorn är mindre än 1, F<1 erhålls som resultat. 

Inledningsvis definieras på konventionellt sätt ett stabilitetsproblem för analys i 
programvaran; en beräkningssektion definieras med geometri och lagerindelning, 
materialegenskaperna beskrivs med en av flera möjliga materialmodeller samt att en 
lösningsmetod för stabilitetsproblemet väljs, exempelvis Morgenstern-Price. 

För respektive stokastisk variabel definieras variabelns fördelningsfunktion genom att 
variabelns fördelningstyp och spridningsmått anges, exempelvis normalfördelad med 
angivet medelvärde och standardavvikelse. 

Därefter genererar programvaran slumptal för respektive parameter och säkerhetsfaktorn 
beräknas så många gånger som användaren anger. Standardinställning i programvaran är 
2 000 iterationer. Sannolikheten för brott beräknas som andelen beräkningar med en 
säkerhetsfaktor mindre än ett, dvs. antalet beräkningsresultat med F<1 dividerat med det 
totala antalet beräkningar.  

Värdena för de olika variablerna kan slumpas på ett flertal sätt i SLOPE/W och detta 
påverkar den beräknade brottsannolikheten. Värdena kan slumpas i) en gång för varje 
material längs glidytan, ii) en gång i varje lamell eller iii) på ett angivet avstånd längs 
glidytan. Den beräknade brottsannolikheten blir högst när parametrarna slumpas en gång 
för varje material längs glidytan och lägst när parametrarna slumpas i varje lamell.  

Att utföra 2 000 iterationer för samtliga glidytor i en SLOPE/W-beräkning är 
tidskrävande. Även för en beräkningsdator med hög kapacitet kan det röra sig om timmar 
i beräkningstid. För att i viss mån kringgå den enorma beräkningsinsats som krävs för att 
beräkna ett stort antal iterationer för samtliga glidytor finns möjligheten i SLOPE/W att 
endast köra simuleringen på de glidytor som specificeras. För små brottsannolikheter och 
många ingående parametrar kan långt fler än 2 000 iterationer vara nödvändiga för att 
erhålla en stabil lösning. 

För att begränsa beräkningsansatsen är det viktigt att inte inkludera fler parametrar än 
nödvändigt i beräkningen. Man behöver således noga studera vilka parametrar som kan 
tänkas påverka den beräknade säkerhetsfaktorn mest. För många inkluderade variabler 
kan bidra till att spridningen i den beräknade säkerhetsfaktorn och den beräknade 
brottsannolikheten minskar till följd av att höga och låga värden på variablerna tar ut 
varandra.   

För en mer detaljerad beskrivning av hur Monte Carlo-simuleringar tillämpas i SLOPE/W 
se GEO-SLOPE (2021). 

3 Jämförelse och val av metodik 
Nedan beskrivs de fördelar och nackdelar som identifierats för tillämpning av respektive 
metodik för en sannolikhetsbedömning av skredrisken längs Ångermanälven.  



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning SGI Vägledning 5-3E 
  1.1-1902-0146 

20 (69) 

3.1 PEM 

3.1.1 Fördelar 

+ Metoden är bekant från tidigare skredriskkarteringar 
+ Beräkningsgången är relativt enkel och snabb 

3.1.2 Nackdelar 

- Metoden kan uppfattas som noggrannare än den är med förväntad omfattning 
och kvalitet på indata. 

- Den pågående geologiska processen i området medför att de yttre delarna av 
slänten har större osäkerheter avseende skredrisk medan delar länge bak har 
mindre osäkerhet. Detta innebär en osäkerhet som är kopplad till avståndet från 
släntkrön (inte samma variationskoefficient för alla glidytor) – en osäkerhet som 
metoden inte tar hänsyn till i dagsläget. Exempelvis: Är det rimligt att den yttre 
glidytan ha en variationskoefficient på 7% (eller annat värde som beräknats för 
kritisk glidyta) när kunskapen om förhållandena nära slänten är osäkra? 

- Den geotekniska modellen som används ska vara säkerställd och här kvarstår en 
del osäkerheter, vilket i sin tur inverkar på relevansen på resultatet från 
sannolikhetsanalysen. 

• Svårigheter att beskriva vatten-/portryckssituationen i slänten utan att 
osäkerheten i denna parameter dominerar över övriga osäkerheter, 
samtidigt som den ska harmoniera med osäkerheten som förekommer i 
naturen.  

• Aspekten att osäkerheten i portrycket inte beskrivs vid användandet av 
ett dimensionerande värde har accepterats i tidigare utredningar, men får 
rimligen större påverkan på resultatens relevans i Ångermanälven där 
portrycket bedöms vara svårare att beskriva och prognostisera. 

• Beskrivning av den yttre delen av slänten är avgörande för att beskriva 
stabiliteten och här kan en helt annan spänningssituation föreligga än 
där prover har tagits. Provning har inte utförts med 
spänningsförhållanden som råder i yttre slänten för att verifiera att 
parametrarna är relevanta även där. 

• Svårigheter att bedöma och välja styrande glidyta, styrande 
portryckssituation och styrande beräkningsfall. 

- Känslighetsanalys över vilka parametrar som bidrar mest till att beskriva 
stabiliteten saknades vid tidpunkten för val av metod 

3.2 Metod med skredindikator 

3.2.1 Fördelar 

+ Metoden är översiktlig och betraktas förmodligen som översiktlig av läsaren 
+ Enkel och snabb beräkningsgång 
+ Faktorer som inte kan beskrivas kvantitativt (numerisk) kan beskrivas kvalitativt 

(icke-numerisk) 
+ Expertutsagor (diskussion) vid viktning av indikatorer ger en genomlysning av 

metodens tillförlitlighet och resultatens relevans 
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+ Pågående geologisk process där de yttre delarna av slänten har större osäkerheter 
avseende skredsäkerhet, medan delar länge bak har mindre osäkerhet kan 
hanteras av metoden 

+ Svårbedömda materialparametrar behöver inte beskrivas (kvantifieras) 

3.2.2 Nackdelar 

- Metodutveckling krävs för att identifiera indikatorer och ansätta vikter (tid och 
pengar) 

- Metodutveckling krävs för att identifiera indikatorer och ansätta vikter för 
framtida scenario (tid och pengar) 

- Fältbesök för kartering av indikatorer hade inte varit möjlig att genomföra pga, 
pågående Covid19-pandemi 

- Metoden har inte testats i tidigare älvutredningar.  

3.3 Monte-Carlo 

3.3.1 Fördelar 

+ Relativt enkel och snabb beräkningsgång 

3.3.2 Nackdelar 

Samma nackdelar som PEM-metoden och dessutom: 

- Stor tidsåtgång vid beräkning. Vid testberäkningar indikerades att långt fler 
iterationer än föreslagen standardinställning skulle krävas för att erhålla stabila 
resultat, i synnerhet vid beräkning av små brottsannolikheter. 

- Metoden har inte testats i tidigare skredriskkarteringar. Förarbete med 
jämförande beräkningar nödvändigt för att förstå och korrekt kunna tillämpa 
olika beräkningsalternativ och -inställningar, samt att korrekt kunna tolka 
beräkningsresultaten. 

3.4 Bedömningsgrunder och beslut 

Metoden med skredindikatorer utgjorde ett förstahandsval baserat på interna 
diskussioner samt efter kontakt med olika specialister inom området. Efter genomförd 
förstudie och värdering av för- och nackdelar föll metodvalet trots allt på PEM.  

4 Sannolikhetsberäkningar Ångermanälven  

4.1 SGI:s arbetsgång och beräkningsförutsättningar 

Den arbetsgång som har tillämpats för att beräkna skredsannolikheten med PEM-
metoden beskrivs nedan. 

4.1.1 Stabilitetsberäkningar 

Som underlag för sannolikhetsberäkningarna utförs två stabilitetsberäkningar 
(totalsäkerhetsanalys) för aktuell sektion med SLOPE/W, en med dränerad analys och en 
med kombinerad analys. I beräkningarna beskrivs jordens materialparametrar, ytlaster, 
portryck och älvnivå enligt styrdokument 03ST002, (SGI 2020a). Det är viktigt att jordens 
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materialparametrar beskrivs med ett medelvärde och inte ett försiktigt valt värde eller ett 
värde valt på säkra sidan. Beräkningsresultatet ska idealt motsvara säkerhetsfaktorns, F, 
medelvärde, men eftersom värden på ytlaster och portrycken i slänten föreslås att väljas 
konservativt, innebär det att den beräknade sannolikheten för brott förmodligen 
överskattas eller motsvarar den högsta tänkbara. 

4.1.2 Styrande analys 

Därefter gjordes en bedömning av tänkbara skredförlopp och vilken typ av analys 
(dränerad eller kombinerad) som kunde tänkas vara avgörande/styrande för 
skredförloppet.  

Med huvudsakligen lika storlek på säkerhetsfaktor och lika form på glidytan och där 
jordlagren huvudsakligen har utgjorts av dränerande material, har den dränerade 
analysen bedömts vara styrande  

Med huvudsakligen lika storlek på säkerhetsfaktor och lika form på glidytan, men där 
jordlagren även har bestått av material med odränerad komponent, så har även andelen 
av glidytan som styrs av den dränerade respektive den odränerade skjuvhållfastheten i 
den kombinerade analysen studerats.  

I de fall den odränerade skjuvhållfastheten styrt en betydande del av glidytan i den 
kombinerade analysen har generellt den kombinerade analysen ansetts styrande, medan 
den dränerade analysen ansetts vara styrande då glidytan till störst del styrts av den 
dränerade skjuvhållfastheten i den kombinerade analysen. 

I de fall där den kombinerade analysen har haft en stor glidyta har en bedömning av 
denna glidytas rimlighet (tänkbart skredförlopp) gjorts med hjälp av lutningsanalysen och 
eventuella befintliga skred. 

Någon mekanisk klassning har inte varit möjlig att göra, eftersom rimlighet i form och 
storlek på beräknade kritiska glidytor behöver vägas in i valet av styrande analys. I de fall 
det inte varit möjligt att avgöra vilken typ av analys som varit styrande, har båda fallen 
beräknats och det av fallen som resulterat i högst sannolikhetsklass har betraktats som 
styrande. Fortsatt arbete utförs sedan med vald styrande analys 

4.1.3 Stokastiska parametrar 

Genom en parameterstudie avgjordes vilka parametrar som skulle behandlas som 
stokastiska och vilka som skulle behandlas som deterministiska. Stokastiska variabler är 
sådana som beskrivs med en osäkerhet, medan deterministiska endast beskrivs med ett 
bestämt värde utan osäkerhet.  

Parameterstudien utfördes efter att undersökningsprogram och stabilitetsberäkningar 
hade utförts. Parameterstudien visar vilka parametrar som bidrar mest till osäkerheten i 
beräknad säkerhetsfaktor. Det är förmodligen lämpligare om parameterstudien utförs i 
ett inledande skede, eftersom resultatet av denna studie kan utgöra värdefullt underlag 
vid utformning av undersökningsprogram.  
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Baserat på den parameterstudie som beskrivs i Bilaga 1 har, för de fall då den dränerade 
analysen ansetts dimensionerande, parametrarna dränerad skjuvhållfasthet och tunghet 

(φ’, c’, γ) behandlats som stokastiska parametrar och övriga som deterministiska.  

För de fall då den kombinerade analysen ansetts dimensionerande har parametrarna 

odränerad och dränerad skjuvhållfasthet samt tunghet (cu, φ’, c’, γ) behandlats som 

stokastiska parametrar och övriga som deterministiska.  

Anledningen till att portrycksprofilen inte inkluderas som stokastisk parameter beror på 
att portrycksprofilen i testberäkningarna inte påverkar beräkningsresultatet i större 
utsträckning. Detta beror på att beräkningsresultatet är helt beroende av hur portrycken 
modelleras ut mot slänten, vilket här innebär hydrostatisk avklingning mot ett nolltryck i 
släntytan. I dagsläget bedöms detta vara det bäst lämpade valet. Bristande kunskap gör 
att något annat antagande inte är motiverat att göra för att nå en bättre beskrivning av 
den faktiskt rådande portryckssituationen nära släntytan. 

I de dränerade analyserna går samtliga kritiska glidytor ytligt och påverkas nästan enbart 
av den släntnära beskrivningen av portrycken och i princip inte av hur portrycken 
beskrivs i en sektion vid släntkrön. I de kombinerade analyserna skär de kritiska 
glidytorna längre in i slänten, men för de analyserade slänterna är den odränerade 
skjuvhållfastheten styrande i den större delen av den kritiska glidytan varför 
portrycksprofilens beskrivning inte påverkar beräkningsresultatet.  

För andra slänter med djupare liggande glidytor där den dränerade skjuvhållfastheten är 
styrande, får en variation i beskriven portrycksprofil vid släntkrön rimligen en större 
inverkan på beräkningsresultatet i den dränerade såväl som den kombinerade analysen. 

Laster, portryck och vattenstånd behandlas inte som stokastiska variabler. Kunskapen om 
lasternas, portryckens och vattenståndens variation i tiden är så begränsad att ett 
beaktande av detta inte skulle förbättra analysen. Att anta dimensionerande, 
deterministiska värden på dessa lasteffekter utgör förvisso ett konservativt, men 
välgrundat antagande. Det måste dock poängteras att osäkerheten i vattenförhållendana 
inte kan ses som en hanterad osäkerhet även om de beskrivs med ett dimensionerande 
fall. 

Variationer i släntgeometri hanteras inte som en stokastisk variabel, varför det är viktigt 
att utredningen antas gälla för en begränsad sträcka där variationen i släntgeometri är 
liten. 

4.1.4 Variationskoefficienter 

Därefter beräknades variationskoefficienter för de stokastiska variablerna för samtliga 
lager, som beskrivs i SLOPE/W-beräkningen. Variationskoefficienten, V, är definierad 
som V=σ/µ där σ är standardavvikelsen och µ är medelvärdet. 

För beräknade sektioner längs Ångermanälven har en lagerindelning i fyra karaktäristiska 
lager gjorts enligt styrdokument 03ST002 (SGI, 2020a) enligt:  

Lager 1 – Sand 
Lager 2 - Lös silt 
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Lager 3 - Fast silt 
Lager 4 - Friktionsjord som underlagrar sediment 

Variationskoefficienter för respektive lager och de stokastiska parametrarna 
friktionsvinkel, φ’, kohesion, c’, och odränerad skjuvhållfasthet, cu, har beräknats utifrån 

de spridningsmått (µ, 1,65σ) som finns beskrivna och rekommenderade i styrdokument 

03ST002 enligt Tabell 2-1. ±1,65 σ motsvarar 90% av normalfördelningskurvan SGI 

(2020a). För den stokastiska parametern tunghet, γ, har variationskoefficienter valts 

baserat på den analys av densitetsvärden som presenteras i Bilaga 2.  

Tabell 2-1 Använda variationskoefficienter för respektive lager och stokastisk parameter. 

 

 Medelvärde 
µ 

±1,65σ Variations-koefficient 
V=σ/µ  

[%] 

L1: Sand φ' [°] 
0-6 m 
>6 m 

 
36 

34,4  

 
34-38 

32,4-36,4 

4 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 
[kN/m3] 

17 16-18 3 

L2: Lös Silt φ' [°] 36,5 34,5-38,5 3 

c' [kPa] 5,5 0-11 61 

cu [kPa] 
5 m 

15 m 
25 m 
35 m 

 
46 
80 

103 
121 

 
29-55 
61-96 

84-122 
105-143 

 
19 
13 
11 
9 

γ 
[kN/m3] 

19 17,9-20,1 3 

L3: Fast Silt φ' [°] 37 34-41 5 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ/γm 
[kN/m3] 

18/19 16,9-19,1/ 
17,9-20,1 

3 

L4: 
Friktionsjord 

φ' [°] 42 39-45 4 

c' [kPa - - - 

cu [kPa] - - - 

γm 
[kN/m3] 

22 20,7-23,3 3 
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4.1.5 SLOPE/W-beräkningar 

Sedan beräknades μ+ och μ- för respektive stokastisk parameter som medelvärde ± 
standardavvikelsen. 

SLOPE/W-beräkningar utfördes för samtliga kombinationer av μ+ och μ- och beräknad 
säkerhetsfaktor, F och beräknad gränsfunktion, f=ln(F) noterades 

4.1.6 Brottsannolikhet 

Brottsannolikheten beräknades utifrån medelvärde och standardavvikelse för 
gränsfunktionen, f. Tillämpad beräkningsgång visas i Figur 4-1,  och i Bilaga 4 redovisas 
ett detaljerat beräkningsexempel. Beräkningsresultat för respektive sektion redovisas i 
Del 2 (SGI, 2022b). 

1) medelvärde gränsfunktion μf=Σf·p=Σf/n 

2)  μf2 

3)  Σ(f2·p)=Σ(f2)·p=Σ(f2)/n 

4) varians gränsfunktion Varf=σf2=Σ(f2·p)-μf2 

5) standardavvikelse gränsfunktion σf=√Varf 

6) variationskoefficient gränsfunktion Vf=σf/μf 

7) säkerhetsindex β=μf/σf 
8) Brottsannolikhet (ex.via 

Excelfunktonen NORM.FÖRD) pf 
Figur 4-1 Tillämpad beräkningsgång för beräkning av brottsannolikhet med PEM-metoden. 
 

Variationskoefficienten för säkerhetsfaktorn ansätts lika med standardavvikelsen för 
gränsfunktionen, VF=σlnF. Uttrycket är en approximation med god noggrannhet för varia-
tionskoefficienter mindre än 25-30%, se tex Alén (1998), Appendix A. 

4.1.7 Sannolikhetsklass 

Till sist avgjordes vilken sannolikhetsklass respektive sektion tillhör (och därmed även 
området sektionen representerar) med stöd av Figur 4-3 och Tabell 4-2. I figuren och 
tabellen visas sambandet mellan brottsannolikheten, pf, och säkerhetsfaktorn, SF, med 
varierande variationskoefficient. Gränserna för de olika sannolikhetsklasserna är 
framtagna för Göta älvutredningen (2009-2013) och har bedömts vara godtagbara även 
för Ångemanälven och utredningens detaljeringsgrad. Detta samband gäller under 
förutsättning att ln(SF) är normalfördelad, vilket är ett antagande som har gjorts vid 
beräkningarna. 

Bedömda sannolikhetsklasser för respektive sektion och område redovisas i Del 2 
(2022b). 
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Figur 4-2 Figuren visar sambandet mellan säkerhetsfaktorn och brottsannolikheten med 
hänsyn till variationskoefficienten på säkerhetsfaktorn (Efter Figur 3.1 i 
Delrapport 28 (Berggren et al., 2011)). 
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Tabell 4-2 Gränser för sannolikhetsklasser relaterade till variationskoefficienten på 
säkerhetsfaktorn, VF. 

VF Stab 5-4 Stab 4-3 Stab 3-2 Stab 2-1 

0,060 1,08 1,18 1,25 1,31 

0,070 1,09 1,21 1,30 1,37 

0,080 1,11 1,24 1,35 1,44 

0,090 1,12 1,28 1,40 1,51 

0,100 1,14 1,32 1,45 1,57 

0,110 1,15 1,35 1,51 1,65 

0,120 1,17 1,37 1,56 1,72 

0,130 1,18 1,43 1,62 1,80 

0,140 1,20 1,47 1,68 1,88 

0,150 1,22 1,52 1,75 1,97 

0,160 1,23 1,55 1,81 (2,06) 

0,170 1,24 1,60 1,88 (2,16) 

0,190 1,28 1,69 (2,03) (2,36) 

0,200 1,29 1,73 - - 

0,210 1,31 1,78 (2,18) (2,59) 
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1. Bilaga – Stokastiska variabler - parameterstudie   

Inledning 

Med punktskattningsmetoden utförs beräkningar där indata för stokastiska variabler 
varieras en i taget. Antalet beräkningar som utförs är beroende av antalet stokastiska 
variabler enligt relationen 2n, där n är antalet stokastiska variabler. Teoretiskt sett skulle 
osäkerheter kunna anges för samtliga variabler vars bestämning är förknippad med en 
osäkerhet (geometri, hållfasthet, tunghet, portryck, vattenstånd, yttre last etc). För att 
antalet beräkningar ska bli överkomligt gäller det att avgöra vilka parametrar som är av 
betydelse för brottsannolikheten, så att rätt osäkerheter studeras. 

Metod 

En enkel parameterstudie för att se parametrarnas inbördes påverkan på beräknad 
säkerhetsfaktor kan göras i enlighet med funktionen Sensitivity i programmet SLOPE/W. 
För varje ingående parameter anges ett intervall som parametern varieras inom. 
Beräkningar utförs där en parameter i taget varieras inom angivet intervall medan övriga 
parametrar har sitt nominella värde (värdet angivet i den konventionella SLOPE-
beräkningen). I Figur 0-1 visas ett exempel på resultat från en känslighetsanalys i 
SLOPE/W. Två parametrar har varierats; friktionsvinkeln för materialet ”Foundation” 
och friktionsvinkeln för materialet ”Clay core”. Intervallen för parametrarna behöver inte 
vara samma och de ges ett normerat värde på -1 för det lägsta värdet i angivet intervall, 0 
för medelvärdet och +1 för det högsta värdet i intervallet. I mitten av grafen där linjerna 
korsar varandra har alla parametrar sitt nominella värde vilket ger en beräknad 
säkerhetsfaktor på ca 1,32 (samma som den konventionella SLOPE-beräkningen ger). 
När materialet ”Foundation” ges det lägsta värdet i angivet intervall och övriga 
parametrar har sitt nominella värde, blir den beräknade säkerhetsfaktorn ca 1,12 (röd 
punkt längst till vänster i figuren). På motsvarande sätt blir den beräknade 
säkerhetsfaktorn ca 1,23 när materialet ”Clay core” ges det lägsta värdet i angivet intervall 
och övriga parametrar har sitt nominella värde (blå punkt längst till vänster i figuren). I 
det här fallet påverkar värdet på friktionsvinkeln för materialet ”Foundation” den 
beräknade säkerhetsfaktorn mer än värdet på friktionsvinkeln för materialet ”Clay core”. 
Ju brantare lutning på grafen desto mer påverkar parametern. 
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Figur 0-1 Exempel på resultat från känslighetsanalys i SLOPE/W. Från GEO-SLOPE (2021). 
 

Nackdelen med att använda funktionen Sensitivity i SLOPE/W är att angivna parametrar 
varieras i ett beskrivet lager i taget. Vanligtvis beskrivs jordlagermodeller i SLOPE/W mer 
detaljerat med två eller fler lagerindelningar. Resultaten med funktionen Sensitivity visar 
då den inbördes känsligheten mellan olika lager. Denna typ av analys kan vara värdefull 
för att få veta inom vilket lager som mer noggranna bestämningar av en 
materialparameter kan vara motiverade att göra. 

Vanligtvis är det dock av större intresse att få veta det totala bidraget från en parameter 
på beräknad säkerhetsfaktor. Denna typ av beräkning utförs manuellt, där respektive 
parameter varieras på samma sätt i hela jordprofilen medan övriga hålls nominella. 
Exempelvis beskrivs skjuvhållfastheten för hela jordprofilen med det lägsta värdet inom 
intervallet som skjuvhållfastheten varieras inom, medan övriga parametrar (exempelvis 
tunghet och grundvattenyta) beskrivs med sina nominella värden. Redovisningen kan 
göras i enlighet med Figur 0-1. 

Vidare är det inte möjligt att i SLOPE/W variera angiven grundvattenyta och vattenstånd 
i älven i funktionen Sensitivity på det sätt som en grundvattenyta vanligen modelleras, 
dvs med en anpassning/avfasning av trycknivån ner mot älvens vattenyta. I programmet 
kan grundvattenytan endast varieras genom att hela grundvattenytan justeras i höjdled 
med ett angivet värde. Genom att utföra separata konventionella SLOPE/W-beräkningar 
där grundvattenytan och vattenståndet ansätts med ett lägsta och högsta läge kan punkter 
erhållas för den typ av diagram som visas i Figur 0-1. 

Analyserade sektioner 

En känslighetsanalys med SLOPE/W har gjorts för fyra sektioner som omfattats av 
utredningsarbetet längs Ångermanälven; sektion 22/000H, 36/900H, 40/700H och 
42/000H. Sektion 36/900H anses tillhöra geologiskt typområde 2 medan övriga sektioner 
anses tillhöra geologiskt typområde 1, se Figur 0-2. Sektion 22/000H anses tillhöra 
typområde 2 avseende portrycksprofil, medan övriga sektioner anses tillhöra typområde 1 
avseende portrycksprofil. I Figur 0-3 till Figur 0-6 visas geometrier och lagerindelningar 
som använts i SLOPE/W-beräkningarna tillsammans med beräknad kritisk glidyta. 
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Figur 0-2 Geologiska typområden. 

 

Figur 0-3 Geometri och lagerindelning som använts i SLOPE/W-beräkning tillsammans med 
beräknad kritisk glidyta, SF=1,27 med dränerad analys (redovisas inte här) och 
SF=1,21 med kombinerad analys (redovisas här), för sektion 22/000H. 

 

Figur 0-4 Geometri och lagerindelning som använts i SLOPE/W-beräkning tillsammans med 
beräknad kritisk glidyta, SF=1,23 med dränerad och kombinerad analys, för 
sektion 36/900H. 

 

Figur 0-5 Geometri och lagerindelning som använts i SLOPE/W-beräkning tillsammans med 
beräknad kritisk glidyta, SF=1,02 med dränerad och kombinerad analys, för 
sektion 40/700H. 
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Figur 0-6 Geometri och lagerindelning som använts i SLOPE/W-beräkning tillsammans med 
beräknad kritisk glidyta, SF=1,39 med dränerad analys (redovisas inte här) och 
SF=1,19 med kombinerad analys (redovisas här), för sektion 42/000H. 

 

Parametrar 

De parametrar som har varierats i känslighetsanalyserna är dränerad skjuvhållfasthet, 
tunghet och portrycksprofil för den dränerade analysen. För den kombinerade analysen 
varierades även odränerad skjuvhållfasthet. Materialparametrarna har varierats inom ett 
intervall tänkt att motsvara 90% av alla möjliga parametervärden (angivna gränser i 
styrdokument 03ST002).  

Att bestämma ett lämpligt variationsintervall för portrycksprofilerna är svårt eftersom 
antalet mätningar som sträcker sig över mer än ett år är få och resultaten från olika 
mätpunkter varierar mycket. Baserat på variationsbredden i utförda mätningar har två 
portrycksprofiler modellerats som +5 kPa och +15 kPa från nominellt läge. I Tabell 0-1 
redovisas nominellt värde och de intervall inom vilka samtliga parametrarna har varierats 
i känslighetsanalysen. 
 

Tabell 0-1 Nominellt värde och intervall inom vilka parametrarna har varierats i 
känslighetsanalysen för sektion 22/000H, 36/900H, 40/700H och 42/000H. 

Parameter 
valt värde 
(intervall) 

Sand 
Lager 1 

Lös silt 
Lager 2 

Fast silt 
Lager 3 

Friktionsjord 
Lager 4 

γnaturfuktig/mättad 

[kN/m3] 
17/18 
(16,0-18,0)/ 
(16,9-19,1) 

18/19 
(16,9-19,1)/ 
(17,9-20,1) 

18/19 
(16,9-19,1)/ 
(17,9-20,1) 

20/22 
(18,8-21,2)/ 
(20,7-23,3) 

φ'[°] 36 
(341-38) 

36,5 
(34,5-38,5) 

37 
(34-40) 

42 
(39-45) 

c' [kPa] - 5,5 
(0-11) 

0 
(0-0) 

- 

cu [kPa] - 5,3σv00,49  
(2,5σv00,58-9 σv00,43) 

- - 

Portryck [kPa] - +5 kPa, +15 kPa - - 
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1 I vissa sektioner finns ett lager definierat som Sand> 6m. För detta lager är det 
nominella värdet på friktionsvinkeln 34,4° och intervallet som friktionsvinkeln har 
varierats inom är 32,4-36,4°. 

Vattennivån i älven har inte varierats. I den konventionella stabilitetsanalysen har denna 
nivå modellerats att motsvara medelvattenståndet.  

Portrycksprofiler 

Portrycksprofilerna har inte parallellförskjutits från nominellt läge eftersom det bedömts 
orimligt att ett portryck om 5-15 kPa i en sand eller annan friktionsjord skulle uppstå 
under något klimatscenario. I sand- och friktionslager har portrycket fortsatt modellerats 
som noll medan profilerna där positiva eller negativa portryck modellerats har ändrats. 
Portrycksavklingningen mot slänten har modellerats med hydrostatisk avklingning i 
samtliga fall (precis som i den konventionella stabilitetsberäkningen). I Figur 0-7 till 
Figur 0-10 visas a) hur portrycksprofilen i en sektion vid släntkrön modellerats och b) hur 
portrycksprofilen ut mot slänt har modellerats för sektion 22/000H, 36/900H, 40/700H 
och 42/000H visas (portryckets avklingning ut mot släntytan är alltså modellerad på 
identiska sätt för nominell portrycksfördelning, +5 kPa och +15kPa, medan 
portrycksfördelningen skiljer sig åt i övriga delar av jordvolymen.) 

a) 

 

b1) 
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b2) 

 

b3) 
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Figur 0-7 Intervall som portrycksprofilen varierats inom för sektion 22/000H. a) Modellerad 
portrycksfördelning vid släntkrön, b) modellerad 
portrycksfördelning/portrycksavklingning mot slänt för nominell 
portrycksfördelning, +5 kPa vid släntkrön och +15kPa vid släntkrön (portryckets 
avklingning mot släntytan är modellerad på identiskt sätt för nominell 
portrycksfördelning, +5 kPa och +15kPa, medan portrycksfördelningen skiljer sig 
åt i övriga delar av jordvolymen). I b) visas djup 0-30m och glidyta från den 
kombinerade analysen. 

a) 

 

b1) 

 

b2) 
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b3) 

 

Figur 0-8 Intervall som portrycksprofilen varierats inom för sektion 36/900H. a) Modellerad 
portrycksfördelning vid släntkrön, b) modellerad 
portrycksfördelning/portrycksavklingning mot slänt för nominell 
portrycksfördelning, +5 kPa vid släntkrön och +15kPa vid släntkrön (portryckets 
avklingning mot släntytan är modellerad på identiskt sätt för nominell 
portrycksfördelning, +5 kPa och +15kPa, medan portrycksfördelningen skiljer sig 
åt i övriga delar av jordvolymen). I a) visas djup 0-50 m och i b) visas djup 0-
35m. 
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a) 

 

b1) 

 

b2) 
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b3) 

 

Figur 0-9 Intervall som portrycksprofilen varierats inom för sektion 40/700H. a) Modellerad 
portrycksfördelning vid släntkrön, b) modellerad 
portrycksfördelning/portrycksavklingning mot slänt för nominell 
portrycksfördelning, +5 kPa vid släntkrön och +15kPa vid släntkrön (portryckets 
avklingning mot släntytan är modellerad på identiskt sätt för nominell 
portrycksfördelning, +5 kPa och +15kPa, medan portrycksfördelningen skiljer sig 
åt i övriga delar av jordvolymen). I a) visas djup 0-50 m och i b) visas djup 0-
45m 
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a) 

 

b1) 

 

b2) 
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b3) 

 

Figur 0-10 Intervall som portrycksprofilen varierats inom för sektion 42/000H. a) Modellerad 
portrycksfördelning vid släntkrön, b) modellerad 
portrycksfördelning/portrycksavklingning mot slänt för nominell 
portrycksfördelning, +5 kPa vid släntkrön och +15kPa vid släntkrön (portryckets 
avklingning mot släntytan är modellerad på identiskt sätt för nominell 
portrycksfördelning, +5 kPa och +15kPa, medan portrycksfördelningen skiljer sig 
åt i övriga delar av jordvolymen). I a) visas djup 0-50 m och i b) visas djup 0-
45m, dränerat fall. 

Resultat 

För samtliga sektioner visar beräkningsresultat från den dränerade analysen, att inom 

analyserat intervall så är det den dränerade skjuvhållfastheten (φ', c'), som påverkar den 
beräknade säkerhetsfaktorn i större utsträckning än vad tunghet och portrycksprofil gör 
(odränerad skjuvhållfasthet påverkar inte den dränerade analysen, men har inkluderats i 
diagrammen som en rak referenslinje), se Figur 0-11 till Figur 0-14. För den 
kombinerade analysen visas på samma sätt i Figur 0-15 och Figur 0-16 att den 

odränerade och den dränerade skjuvhållfastheten (φ', c'), påverkar den beräknade 
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säkerhetsfaktorn i större utsträckning än tunghet och portrycksprofil. I Tabell 0-2 till 
Tabell 0-7 visas kritisk glidyta för respektive analysfall. 

Anledningen till att portrycksprofilen inte påverkar beräkningsresultatet i större 
utsträckning beror på att beräkningsresultatet är helt beroende av hur portrycken 
modelleras ut mot slänten. I de dränerade analyserna går samtliga kritiska glidytor ytligt 
och påverkas nästan enbart av den släntnära beskrivningen av portrycken och i princip 
inte av hur portrycken beskrivs i en sektion vid släntkrön. I de kombinerade analyserna 
skär de kritiska glidytorna längre in i slänten, men för de analyserade slänterna är den 
odränerade skjuvhållfastheten styrande i den större delen av den kritiska glidytan varför 
portrycksprofilens beskrivning inte påverkar beräkningsresultatet.  

För andra slänter med djupare liggande glidytor där den dränerade skjuvhållfastheten är 
styrande även i den kombinerade analysen, får en variation i beskriven portrycksprofil vid 
släntkrön rimligen en större inverkan på beräkningsresultatet i den dränerade såväl som 
den kombinerade analysen. 

Ett antagande om att portrycken minskar hydrostatiskt mot ett nolltryck i släntytan har 
gjorts för samtliga beräkningsfall. Bristande kunskap gör att något annat antagande inte 
är motiverat att göra för att nå en bättre beskrivning av den faktiskt rådande 
portryckssituationen nära släntytan. 

I vissa diagram redovisas en bruten linje för parameterns variation (linjen går inte linjärt 
genom mittpunkten). Detta kan förklaras med att intervallet som parametrarna varierats 
inom har varit så stort att inte samma glidyta har beräknats som mest kritisk i samtliga 
beräkningsfall, se Tabell 0-2 till Tabell 0-7. Om parametrarna hade varierats inom ett 
mindre intervall hade det varit troligare att samma glidyta hade beräknats som mest 
kritisk i samtliga beräkningsfall och linjen därmed varit rak och gått linjärt genom 
mittpunkten. Det bedöms ändock som att parameterns relativa betydelse kan bedömas 
genom den här parameterstudien. 
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Figur 0-11 Resultat från känslighetsanalys för sektion 22/000H, dränerad analys. De 
parametrar som har varierats är odränerad skjuvhållfasthet (cu), dränerad 
skjuvhållfasthet (φ', c'), tunghet (γ) och portrycksprofil med +5 kPa och +15 kPa 
från nominellt läge (pt+5 respektive pt+15). 

 

Figur 0-12 Resultat från känslighetsanalys för sektion 36/900H, dränerad analys. De 
parametrar som har varierats är odränerad skjuvhållfasthet (cu), dränerad 
skjuvhållfasthet (φ', c'), tunghet (γ) och portrycksprofil med +5 kPa och +15 kPa 
från nominellt läge (pt+5 respektive pt+15). 
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Figur 0-13 Resultat från känslighetsanalys för sektion 40/700H, dränerad analys. De 
parametrar som har varierats är odränerad skjuvhållfasthet (cu), dränerad 
skjuvhållfasthet (φ', c'), tunghet (γ) och portrycksprofil med +5 kPa och +15 kPa 
från nominellt läge (pt+5 respektive pt+15). 

 

Figur 0-14 Resultat från känslighetsanalys för sektion 42/000H, dränerad analys. De 
parametrar som har varierats är odränerad skjuvhållfasthet (cu), dränerad 
skjuvhållfasthet (φ', c'), tunghet (γ) och portrycksprofil med +5 kPa och +15 kPa 
från nominellt läge (pt+5 respektive pt+15). 
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Figur 0-15 Resultat från känslighetsanalys för sektion 22/000H, kombinerad analys. De 
parametrar som har varierats är dränerad skjuvhållfasthet (φ', c'), tunghet (γ) 
och portrycksprofil med +5 kPa och +15 kPa från nominellt läge (pt+5 respektive 
pt+15). 

 

Figur 0-16 Resultat från känslighetsanalys för sektion 42/000H, kombinerad analys. De 
parametrar som har varierats är dränerad skjuvhållfasthet (φ', c'), tunghet (γ) 
och portrycksprofil med +5 kPa och +15 kPa från nominellt läge (pt+5 respektive 
pt+15). 
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Tabell 0-2 Resultat från känslighetsanalys för sektion 22/000H, dränerad analys. Bilder visar 
kritisk glidyta för respektive analysfall. 

 
Känslighetsvärde 

-1 
Känslighetsvärde 

+1 

γ 

  

φ'
, 
c’ 

  

p
t 

Inte analyserad  
Samma för +5kP a och +15 kPa 
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Tabell 0-3 Resultat från känslighetsanalys för sektion 36/900H, dränerad analys. Bilder visar 
kritisk glidyta för respektive analysfall. 

 
Känslighetsvärde 

-1 
Känslighetsvärde 

+1 

γ 

  

φ'
, 
c’ 

  

p
t 

Inte analyserad  
Samma för +5kPa och +15 kPa
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Tabell 0-4 Resultat från känslighetsanalys för sektion 40/700H, dränerad analys. Bilder visar 
kritisk glidyta för respektive analysfall. 

 
Känslighetsvärde 

-1 
Känslighetsvärde 

+1 

γ 

  

φ'
, 
c’ 

  

p
t 

Inte analyserad Samma för +5kPa och +15 kPa 
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Tabell 0-5 Resultat från känslighetsanalys för sektion 42/000H, dränerad analys. Bilder visar 
kritisk glidyta för respektive analysfall. 

 
Känslighetsvärde 

-1 
Känslighetsvärde 

+1 

γ 

  

φ'
, 
c’ 

  

p
t 

Inte analyserad  
Samma för +5kPa och +15 kPa 
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Tabell 0-6 Resultat från känslighetsanalys för sektion 22/000H, kombinerad analys. Bilder 
visar kritisk glidyta för respektive analysfall. 
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Tabell 0-7 Resultat från känslighetsanalys för sektion 42/000H, kombinerad analys. Bilder 
visar kritisk glidyta för respektive analysfall. 
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2. Bilaga – Variationskoefficient - densitet 
Vid skredriskkarteringarna av Norsälven och Säveån tillämpade SGI ett schablonvärde för 
variationskoefficienten på jordens densitet på 3%. Denna studie har utförts i syfte att 
verifiera detta schablonvärdes relevans även för Ångermanälven. Som underlag för 
bedömningen har beräkning av variationskoefficienten utförts på bestämda 
densitetsvärden från Ångermanälven, dels med klassisk statistisk beräkning, dels med N-
sigma-rule. 

Klassisk beräkning 

Med klassisk beräkning beräknas medelvärdet, µ, som summan av alla mätvärden delat 
med antal mätvärden enligt Ekv. 0-1. 

𝜇𝜇 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

                                                                                                         Ekv. 0-1 

Standardavvikelsen, σ, beräknas enligt Ekv. 0-2.  

𝜎𝜎 = � 1
𝑛𝑛−1

∙ ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                                                                             Ekv. 0-2            

 

N-sigma-rule 

N-sigma-rule härstammar ur en metod kallad 3-sigma-rule presenterad av Dai och Wang 
(1992) (beskriven i Phoon och Ching (2015)). 3-sigma-rule utgår från tankesättet att 
99,7% av en normalfördelning ryms inom ±3 standardavvikelser. Genom att skatta de 
extremvärden som motsvarar ±3 standardavvikelser från medelvärdet och dividera 
differensen med sex skulle storleken på en standardavvikelse uppskattas, enligt Ekv. 0-3 

𝜎𝜎 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻−𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻
6

                                                                                                       Ekv. 0-3 

där 
HCV = högsta tänkbara värde på parametern (highest conceivable value) 
LCV = lägsta tänkbara värde på parametern (lowest conceivable value) 

Noggrannheten på 3-sigma-rule är avhängig noggrannheten som ±3 standardavvikelser 
kan uppskattas med. Att uppskatta dessa extremvärden är svårare än det först kan 
förefalla. Studier har visat att ingenjörer tenderar att uppskatta ett för litet spann och att 
de snarare skattar ±2 standardavvikelser när de har ambitionen att skatta ±3. Foye et. al 
(2006) presenterade N-sigma-rule (beskriven i Phoon och Ching (2014)), som ett sätt att 
ta hänsyn till att gemene ingenjörs erfarenhet och tillgänglig information vanligen 
resulterar i att ett spann betydligt mindre än ±3 standardavvikelser skattas. Med N=2 kan 
standardavvikelsen beräknas enligt Ekv. 0-4. 

𝜎𝜎 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻−𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻
4

                                                                                                         Ekv. 0-4   
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Här har en variant av N-sigma-rule tillämpats med N=1,65. N=1,65 har valts med 
utgångspunkt att denna fraktil är möjlig att intuitivt uppskatta och där 5% av 
provningsmängden kan ligga under eller över angivna begränsningslinjer. Istället för att 
som i exemplet ovan skatta begränsningslinjer för högsta och lägsta tänkbara värde (±2 
standardavvikelser) har begränsningslinjer, som är tänkta att omsluta 90% av alla 
tänkbara data skattats (±1,65 standardavvikelser). 

Analys/bedömning/resultat 

I Tabell 0-8 anges de medelvärden, standardavvikelser och variationskoefficienter, som 
beräknats med klassisk beräkning, samt de gränser som ansetts utgöra ±1,65 
standardavvikelser vid beräknade av medelvärde, standardavvikelse och 
variationskoefficient med N-sigma-rule (N=1,65). Intervallen som ansetts utgöra ±1,65 
standardavvikelser vid beräkning med N-sigma-rule visas även grafiskt i Figur 0-17. 

Variationskoefficienterna för sand och fast silt beräknade med klassisk beräkning är 
större än de beräknade med N-sigma-rule. Detta beror på att vid klassisk bedömning görs 
ingen värdering av ingående data vilket är möjligt med N-sigma rule, där exempelvis 
provkvalitet kan värderas och uteliggare visuellt kan sorteras bort. Resultaten stödjer 
valet att en variationskoefficient på 3% är rimlig att använda för samtliga studerade 
jordmaterial inom skredriskkartering Ångermanälven, etapp 1.  

För utförda sannolikhetsberäkningar har gjorts ett val att använda samma schablonvärde 
på variationskoefficienten för friktionsvinkeln som i tidigare skredriskkarteringar, dvs. 
3%. Den här analysen bekräftar att det valet är rimligt då inget talar för att den naturliga 
spridningen i friktionsvinkel skulle vara större längs Ångermanälven.  

Tabell 0-8 Beräknade spridningsmått med klassisk beräkning och N-sigma-rule 

 
 Intervall 

±1,65σ 
Medelvärde 

µ 
Standardavvikelse 

σ 
Variationskoefficient 

V=σ/µ 

K
la

ss
is

k 

Sand  1,7 0,13 8 

Fast 
silt 

 1,8 0,08 5 

Lös 
silt 

 1,9 0,06 3 

N
-s

ig
m

a-
ru

le
 Sand 1,59-1,78 1,7 0,06 3 

Fast 
silt 

1,70-1,93 1,8 0,07 4 

Lös 
silt 

1,80-1,93 1,9 0,05 3 
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Figur 0-17 Intervall som ansetts utgöra ±1,65 standardavvikelser vid beräkning av 
standardavvikelse och variationskoefficient med N-sigma-rule. 
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3. Bilaga – Jämförelse PEM- Monte Carlo   
De jämförande beräkningar som utfördes för att jämföra resultaten från PEM-beräkning 
med Monte Carlo-simulering gjordes innan styrdokument för stabilitetsberäkningar var 
framtaget. Val av lagerindelning, materialparametrar och spridningsmått baserar sig 
därför på anvisningar gjorda i Lundström et al (2019) och kan således skilja sig något mot 
de val som presenteras i styrdokument 03ST002 (SGI 2020a). Både PEM-beräkningarna 
och Monte-Carlo-simuleringarna baserar sig på beräkningar utförda i SLOPE/W. 

För beräkningarna valdes det kombinerade fallet som styrande, eftersom inget 
beslutskriterium fanns framtaget vid tidpunkten då beräkningarna utfördes i 
kombination med att kriterier för val av styrande analys tillämpade vid Norsälven och 
Säveån inte bedömdes relevanta att tillämpa. 

Beräkningssektioner  

4 st sektioner, 15/700H, 26/200H, 33/500V och 40/700H, har beräknats med PEM-
metoden och Monte-Carlo-simulering i SLOPE/W. 

Sektionerna delades in i fyra karaktäristiska lager: 
Lager 1 - Sand 
Lager 2 - Lös silt 
Lager 3 - Fast silt 
Lager 4 - Friktionsjord som underlagrar sediment 

I Figur 0-18 till Figur 0-21 visas tolkade karakteristiska jordlagerföljder för respektive 
beräkningssektion tillsammans med i SLOPE/W beskriven geometri och jordlagerföljd. 
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Figur 0-18 Beräkningssektion 15700H. Sektionen med tolkad jordlagerföljd är redovisad med 
förställd höjd- och längdskala (H = L/2). Undersökningsresultat från borrhål 15TD03 redovisas till 
höger. 
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Figur 0-19 Beräkningssektion 26200H. Sektionen med tolkad jordlagerföljd är redovisad med 
förställd höjd- och längdskala (H = L/2). 
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Figur 0-20 Beräkningssektion 33500H. Sektionen med tolkad jordlagerföljd är redovisad med 
förställd höjd- och längdskala (H = L/2). 
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Figur 0-21 Beräkningssektion 40700H. Sektionen med tolkad jordlagerföljd är redovisad med 
förställd höjd- och längdskala (H = L/2).  

 

Materialparametrar och spridningsmått 

Lagren har beskrivits med egenskaper och spridningsmått enligt Tabell 0-9. 

I Monte-Carlosimuleringarna beskrevs parametrarna φ' [°], c'-top of layer [kPa], cu-top of 

layer [kPa], γ/ γm [kN/m3] som stokastiska och c’-rate of change och cu-rate of change 
som deterministiska. Normalfördelning av parametrarna har tillämpats med den 
förinställda utbredningen ±5σ. Spatial variation har inte tillämpats, vilket innebär att 

parametervärdena slumpas en gång längs glidytan för varje materialtyp. Beräkningarna 
har utförts med 2000 iterationer. 
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Tabell 0-9 Materialparametrar och spridningsmått använda i beräkningar med PEM och 
Monte-Carlo. 

Jordlager 

Parameter Medelvärde  
μ 

Intervall ±1,65σ = 90% 
av norm.förd.kurva 

1)Variations-
koefficient, 

V=σ/μ   
[%]  

L1:  
Sand 

φ' [°] 36,5 35-38  3 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ/ γm [kN/m3] 17/18 ±0,5  3 

L2:  
Lös Silt 

φ' [°] 36 35-37 3 

c' [kPa] 4 3-5 15 

cu [kPa] 5,3σv00,49 2,5σv00,58 -9σv00,43  
 

ca 
25%-1m 
20%-3m 

15%-10m 
12%-20m 
10%-30m 

γ/ γm [kN/m3] 18/19 ±0,5  3 

L3:  
Fast Silt 

φ' [°] 38 
 

36-40  3 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ/ γm [kN/m3] 18/19 ±0,5  3 

L4: Friktionsjord φ' [°] 40 38-42 3 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ/ γm [kN/m3] 20/22 ±0,5  3% 

1) De beräknade spridningsmåtten för friktionsvinkel är baserade på angivna intervall i Lundström (2019) och för 

tunghet antaget en variationskoefficient på 3%.  
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Beräkningsresultat 

I Tabell 0-10 presenteras beräkningsresultaten från PEM-beräkningarna och Monte-
Carlo-simuleringarna.  

Tabell 0-10 Beräkningsresultaten från PEM-beräkningarna och Monte-Carlo-simuleringarna. 

 
Fkombinerad Brottsannolikhet Variationskoefficient säkerhetsfaktor, 

VF [%] 

15/700H 1,35 
 

PEM 8e-20 
MC 5e-4 

PEM 3 
MC 3 

26/200H 1,04 
 

PEM 3,4e-1 
MC 3,8e-1  

PEM 8 
MC 11 

33/500H 1,03  
 

PEM 1,6e-1 
MC 1,5e-1 

PEM 3 
MC 3 

40/700H  
 

1,00 
 

PEM 5,4e-1 
MC 5,0e-1 

 

PEM 3 
MC 4 

 

Beräkningsresultaten mellan PEM-beräkningar och MC-simuleringar är i samma 
storleksordning, vilket även är att förvänta, bortsett från resultatet från 
beräkningssektion 15/700. Skillnaden kan möjligen härledas till att för få iterationer 
(2000) har använts för att erhålla en stabil lösning. Utfallet 0,0005 betyder att 1 brott har 
beräknats bland de 2000 iterationerna.  

Även om en beräknad brottsannolikhet har erhållits för den kritiska glidytan i samtliga 
testsektioner, blev den beräknade brottsannolikheten 0 för flera glidytor som var snarlika 
den kritiska, dvs med liknande form, utbredning och beräknad säkerhetsfaktor. Även 
detta kan kanske härledas till för få iterationer för att erhålla en stabil lösning. Om 
exempelvis ett brott uppstår i iteration 2001 blir den beräknade brottsannolikheten 0.  

För exemplet med sektion 15/700 gav 10 000 iterationer en lösning för samtliga glidytor. 
Dock var antalet inte tillräckligt för att lösningen skulle bli stabil för den mest kritiska 
glidytan eller att den beräknade brottsannolikheten skulle närma sig den beräknad med 
PEM.  

Anledningen till att storleksordningen på den beräknade  variationskoefficienten för 
säkerhetsfaktorn, VF, är större för sektion 26/200H (VF≈10%) än för sektion 33/500H 
och 40/700H (VF≈3%) trots att den beräknade säkerhetsfaktorn är i samma 
storleksordning för alla sektionerna (SF≈1) kan förklaras med att den kritiska glidytan i 
sektion 26/200H till stor del går genom Lager 2 - Lös silt,  medan för övriga två sektioner 
går den kritiska glidytan inte alls genom detta lager alternativt endast till liten del. Lager 
2 - Lös silt är det enda lager som beskrivs med odränerad skjuvhållfasthet, cu, och 
kohesionsintercept, c’. Osäkerheten i beskrivningen av dessa parametrar 
(variationskoefficenten) är större än för övriga materialparametrar och återspeglas 
således i beräkningsresultatet.   

Sannolikhetsklass 
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Gränser för olika sannolikhetsklasser ritades upp relaterat till variationskoefficienten på 
säkerhetsfaktorn, VSF enligt Figur 4-3 och Tabell 4-2. Som lägst har ansatts VSF=0,06, då 
det vid en översiktlig stabilitets- och sannolikhetsutredning inte bedömts vara rimligt att 
anta ett lägre värde. Gränserna mellan olika sannolikhetsklasser för sektion 15/700, 
33/500 och 40/700 motsvaras därför av ett antagande om VSF=0,06. 

När gränser för olika sannolikhetsklasser ritas upp erhålls gränser som ligger långt från 
släntkrön för de tre av sektionerna med en beräknad säkerhetsfaktor nära 1,0 för VSF= 
0,06 och 0,07, se Figur 0-22 till Figur 0-25 för beräknat resultat. 

För att illustrera effekten av att osäkerheter som hör till att vatten- och 
portryckssituationen inte beskrivs och inkluderas alls i testberäkningarna ritas även 
gränser för sannolikhetsklasserna ut för VSF =0,12 och 0,19. Det är rimligt att anta att 
variationskoefficienten för säkerhetsfaktorn ökar om hänsyn tas till den osäkerhet som 
vatten-/portryckssituationen rimligen bidrar med. 

 

Figur 0-22  Sektion 15/700V. Uppritad safety map och gränser mellan olika säkerhetsklasser 
för VSF = 7, 12, 19 %. 
 

 

Figur 0-23  Sektion 26/200H. Uppritad safety map och gränser mellan olika säkerhetsklasser 
för VSF = 7, 12, 19 %. 
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Figur 0-24  Sektion 33/500H. Uppritad safety map och gränser mellan olika säkerhetsklasser 
för VSF = 7, 12, 19 %. 

 

 

Figur 0-25  Sektion 40/700H. Uppritad safety map och gränser mellan olika säkerhetsklasser 
för VSF = 7, 12, 19 %. 
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4. Bilaga – Beräkningsexempel PEM   
När de olika varianterna av säkerhetsfaktorerna har beräknats (F+, F- för en stokastisk 
variabel, F++, F+-, F-+ och F-- för två stokastiska variabler osv) kan gränsfunktionen f=lnF 
beräknas för respektive fall och därpå medelvärde och standardavvikelse för 
gränsfunktionen lnF enligt Ekv 0-5 och 0-6. 

𝜇𝜇𝑓𝑓 = ∑𝑓𝑓
𝑛𝑛

 = ∑ 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙
𝑛𝑛

                                                                                          Ekv. 0-5 

𝜎𝜎𝑓𝑓 = �∑�𝑓𝑓
2

𝑛𝑛
� − μ𝑓𝑓

2                                                                                      Ekv. 0-6   

där 
µf = Medelvärde på gränsfunktionen 
f=lnF = Gränsfunktion 
F = Säkerhetsfaktor 
n = Antal 
σf = Standardavvikelse på gränsfunktionen 

Därpå kan säkerhetsindex för säkerhetsfaktorn beräknas enligt Ekv. 0-7  

𝛽𝛽 =
𝜇𝜇𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑓𝑓

=
𝜇𝜇𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙
𝜎𝜎𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙

≈
𝜇𝜇𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙
𝑉𝑉𝑙𝑙

                  Ekv. 0-7 

där 
β = Säkerhetsindex (avstånd mellan väntevärde och brott dvs antal  
                               standardavvikelser till brott) 

Brottsannolikheten beräknas som sannolikheten att gränsfunktionen är mindre än noll, 
f<0, med hjälp av en normalfördelningstabell. Alternativt beräknas brottsannolikheten 
med Excelfunktionen NORMFÖRD(0;β;1;SANT). 

Nedan visas ett beräkningsexempel för en slänt där säkerhetsfaktorn antagits beroende av 

de tre stokastiska variablerna odränerad skjuvhållfasthet, cu, friktionsvinkel, φ', och 

tunghet, γ. Beräkningarna av säkerhetsfaktorn har utförts i SLOPE/W och beskriven slänt 

och lagerindelning visas i Figur 5-17. 

Beräknade säkerhetsfaktorer och gränsfunktioner visas i Tabell 0-11. 
Beräkningsresultaten är de som erhölls vid testberäkningen av sektion 26/200, vilka 
presenteras närmare i Bilaga 3. I SGI:s beräkningsgång för sannolikhetsberäkningar med 
PEM görs ett antagande om att fördelningen för F är lognormalfördelad och därmed att 
gränsfunktionen f=ln(F) är normalfördelad.  
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Tabell 0-11 Beräknade säkerhetsfaktorer och gränsfunktioner med antagande om att f=lnF är 
normalfördelad. 

cu, φ, γ Fmedel=1,04 f=lnF 

F --- 0,98 -0,02 

F --+ 0,93 -0,07 

F -++ 0,94 -0,06 

F +++ 1,08 0,08 

F +-- 1,14 0,13 

F ++- 1,15 0,14 

F +-+ 1,09 0,09 

F -+- 0,98 -0,02 

 

Beräknat medelvärde, standardavvikelse och säkerhetsindex för gränsfunktionen visas i 
Tabell 0-12. 

Tabell 0-12 Beräknade medelvärde, standardavvikelse och säkerhetsindex för 
gränsfunktionen. 

 f=lnF 

∑f 0,26 

n 8 

µf=∑f/n 0,26/8=0,032 

µf2 0,0010 

∑f2/n 0,0075 

Varf=∑f2/n- µf2 0,0075-0,0010=0,0064 

σf=√Varf √0,0064=0,080 

β= µf/σf 0,032/0,080=0,40 

 

Ur en normalfördelningstabell kan brottsannolikheten utläsas, se Tabell 0-13. Tabellen 
ger sannolikheten Φ(x)=P(X≤x) där X∈ N(0,1). För negativa x-värden utnyttjas relationen 
Φ(-x)=1- Φ(x). Brottsannolikheten utläses som sannolikheten att gränsfunktionen är 
mindre än noll, f<0, dvs Φ(-β). 
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Tabell 0-13 Del av normalfördelningstabell. 

 

För beräkningsexemplet blir brottsannolikheten, pf=1-0,6554= 0,3446= 34%. Alternativt 
beräknas brottsannolikheten med Excelfunktionen NORM.FÖRD(0;β;1;SANT), vilken ger 
samma beräkningsresultat. 
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