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Sammanfattning 

Målet med rapporten var att beskriva metodiken för skredriskkartering via det pågående 
projektet vid Norsälven. Målet var att redogöra för vilka geotekniska fältundersökningar som 
har utförts och redogöra för hur släntstabiliteten ser ut för en sektion vid Norsälven.  
 
Metodiken vid examensarbetet har varit kunskapsinsamling via en litteraturstudie och 
beräkningar har utförts för att bestämma säkerheten mot stabilitetsbrott/skred för en tvär-
sektion i Norsälvens norra del. 
 
En skredriskkartering ska innehålla beskrivning av utredningsområdets klimat, geologi, geo-
tekniska förhållanden, yt- och grundvattenförhållanden, analys av erosion, konsekvenser vid 
skred och slutligen stabilitets- och sannolikhetsberäkningar. Både gällande dagens klimat och 
klimatet om ca 100 år. 
 
Typsektionen som har beräknats visade en ok säkerhet mot att ett skred skulle inträffa. För 
att få en komplett bild på Norsälvens skredrisk måste fler sektioner analyseras. 
 

 

Abstract  

The goal of the report was to describe the methodology for landslide mapping and 

evaluation of the risk of land slide occurrence at Norsälven. The goal was to outline the 

geotechnical field surveys carried out and explain how the slope stability looks for a specific 

section at Norsälven. 

 

The methodology in this thesis has been gathering information through a literature review 

and calculations have been made to determine the factor of safety for a landslide occurs for 

one part of Norsälven.  

 

An evaluation of risk for landslide mapping shall describe the investigation area's climate, 

geology, geotechnical conditions, surface and groundwater conditions, analysis of erosion, 

the consequences of landslides and finally the stability and probability calculations. 

 

The section that has been calculated showed a relatively ok factor of safety for the landslide 

occurrence. To get a complete picture of the risks at Norsälven, more sections needs to be 

analyzed. 

 

 

Nyckelord 

Geoteknik, Konsekvenser, Norsälven, Sannolikhet, Skredriskkartering, Stabilitetsberäkning, 

Stabilitetsutredning 
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Förord 

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet i min teknikerutbildning i berg- och 

anläggningsindustri vid Bergsskolan i Filipstad. Arbetet motsvarar 7,5 högskolepoäng och har 

utförts under vårterminen 2014. 

 

Arbetet har omfattat att studera metodiken vid skredriskkartering utifrån ett pågående 

projekt med hjälp av Sverige Geotekniska Institut (SGI).  

 

Jag vill tacka alla som varit inblandade och hjälpt till med examensarbetet. Ett speciellt tack 

vill jag rikta till SGI:s avdelning i Göteborg, Karin Odén (handledare, SGI) och Hossein Hakami 

(handledare, Bergsskolan).  

 

 

Filipstad, juni 2014 

Annelie Westling 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Framtiden är osäker på många plan, men Sverige och världen vet att klimatförändringarna 

ger högre medeltemperatur på jorden och mer smältvatten från glaciärerna. Det ger 

uppenbart konsekvenser för samhällen nära vattendrag, älvar och sjöar. SMHI har med be-

räkningar gjort modelleringar för hur klimatet kommer se ut om 100 år. I Sverige kommer 

detta att innebära ökande vattenflöden, vattennivåer, temperatur och nederbörd. Med 

detta i åtanke har Sveriges Geotekniska Institut (SGI) fått i uppdrag att identifiera vattendrag 

att kartera ur en skredrisksynpunkt. 

 

Jordrörelser kan ske vid ras, skred, slamströmmar och erosion. Naturen strävar efter att 

anpassa branter och slänter till ett jämviktsläge. Påverkande faktorer vid jordrörelser är 

gravitation, vatten, vind, is, frost och mänsklig inverkan. Vid ras rör sig jordpartiklar fritt i 

förhållande till varandra och ras sker vid branta lutningar. Ras sker i slänter uppbyggda av 

sand, grus och morän. Skred däremot är en sammanhängande jordmassa som förflyttar sig 

nerför slänter av finkornig jord, lera och silt. Skred kan ske i små lutningar och kvicklera kan 

orsaka stora följdskred. Det kan ge förödande konsekvenser för samhället och det är därför 

viktigt med skredriskanalyser och stabilitetsutredningar med förslag på förebyggande 

förstärkningsåtgärder.   

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är flerdelad. Metodiken vid skredriskkartering skall 

studeras och beskrivas. Geotekniska fältundersökningar som används vid skredriskkartering 

skall beskrivas. En beräkning för släntstabilitet skall genomföras av en sektion vid ett 

pågående karteringsprojekt vid Norsälven. Den utvalda sektionen skall också beskrivas mer 

ingående. 

 

2. Metod 
Metodiken vid skredriskkartering har studerats med hjälp av ett pågående projekt vid 

Norsälven. Tidigare utredningar inom skredriskkartering har använts som bakgrunds-

information för examensarbetet.  En stor del av detta examensarbete består av en litteratur-

studie där SGI föreslagit mycket av litteraturen. Efter utförd litteraturstudie har fördjupning 

gjorts avseende valet av geotekniska undersökningsmetoder i fält och i laboratorium. En 

sektion från Norsälven har beskrivits detaljerat och en egen beräkning har gjorts för att 

översiktligt beräkna säkerheten för att ett skred ska inträffa. 
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3. Arbetsgång vid stabilitetsutredningar 
Stabilitetsutredningar påbörjas utifrån en begränsad omfattning, men detaljeringsgraden 

ökas stegvis tills underlaget räcker för beslut. Utifrån stabilitetsutredningen skall en 

bedömning kunna göras av området. Har området en tillfredställande stabilitet och vilka 

delar berörs? Hur skulle området påverkas vid framtida bebyggelse? Krävs det förstärknings-

åtgärder?  Skredkommissionen (1995) har tagit fram en generell arbetsgång för stabilitets-

utredningar, se figur 3:1. Arbetsgången följer steg som besiktning och överslagsberäkning, 

detaljerad utredning, fördjupad granskning, kompletterande utredning och förslag till för-

stärkningsåtgärder.  

 

I steg 1 ingår en geoteknisk besiktning och överslagsberäkning. Det innebär som det låter att 

en besiktning görs med hjälp av underlag som redan finns, till exempel topografiska kartor. 

Överslagsberäkning utförs för en slänts stabilitet med ingående parametrar som tilldelas 

försiktiga värden utifrån tidigare erfarenhet av området eller närliggande område och 

empiri.   

 

I en detaljerad utredning ingår det fält- och laboratorieundersökningar som kan ge underlag 

för tolkning av jordlagerföljder, vilka egenskaper jorden har och vidare en mer tillförlitlig be-

dömning av stabiliteten. 

 

I en fördjupad utredning ingår det bestämning av jordens egenskaper i detalj, beräkningar 

utförs på glidytor och förstärkningsåtgärder ska värderas.    

 

I en kompletterande utredning 

utökas utredningen med hur 

jordens hållfasthet påverkas i 

olika riktningar. Utredningen ger 

underlag för hur förstärknings-

åtgärder skall utföras, och vad 

det kostar. Konsekvenserna vid 

skred för omgivande mark ska 

kartläggas. 

 

Sista steget beskriver förslag på 

förstärkningsåtgärder och kost-

nadsberäkningar för dessa. För-

stärkningsåtgärder väljs utifrån 

geometrin i området och ska 

motverka den otillfredsställande 

stabiliteten i slänten. 

  
Figur 3:1: Arbetsgång vid stabilitetsutredningar 

(Skredkommissionen, 1995). 
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4. Skredriskkartering 
Skredriskkartering innebär att risken för skred 

inom ett utvalt område beräknas. Begreppet 

skredrisk syftar till att sannolikheten för skred 

har räknats ut och att en konsekvens-

bedömning har gjorts. Dessa kombineras 

grafisk i en matris, se figur 4:1. Den visar att 

sannolikhet multiplicerat med konsekvens blir 

olika skredrisknivåer (SGI, 2012). Analys-

resultatet syftar till att redovisa risker vid 

dagens klimat och vid framtida klimat. 

 

4.1 Val av Norsälven 

SGI har använt olika delar av materialet från Göta älvutredningen som slutfördes 2012 för att 

kunna göra bedömningar av fler känsliga vattendrag i Sverige. Med hjälp av utredningen har 

SGI identifierat vattendrag som behöver karteras. Tio prioriterande områden har valts ut 

utifrån tidigare dokumenterade skred med stora konsekvenser och som förväntas påverkas i 

stor omfattning av kommande klimatförändringar (SGI, 2013). SGI har rangordnat dessa 

prioriterade områden. I bedömningen ingick sannolikheten för skred, konsekvenser vid 

skred, förväntad klimatpåverkan, och invägning av samhällsaspekter för områdena.  

 

Norsälven hamnade först som nummer åtta på listan, men har därefter valts ut som ett 

pilotområde för kartering av skredrisker. Norsälven ska bland annat användas för att 

förenkla metodiken från Göta älvutredningen. Se bilaga 1 för karta och prioriteringslista över 

vattendragen, röd färg berättar att vattendragen är prioriterade för utredning av skredrisk.  

  

Figur 4:1: Riskmatris baserat på sannolikhets- 

och konsekvensklasser (SGI, 2012). 
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5. Metodik skredriskkartering vid Norsälven 

Vid skredriskkartering vid Norsälven har arbetet planerats utifrån en teknisk lathund som har 

tagits fram med Göta Älvutredningen som utgångspunkt (Löfroth et al, 2014). Metodiken 

kommer beskrivas i kommande stycken. 

 

Metoden inför en skredriskkartering är att ta reda på vilken information som finns tillgänglig 

för utredningsområdet och strukturera upp detta underlag. Utifrån redan framtaget material 

planeras kompletterande undersökningar för att få en helhetsbild av områdets olika 

egenskaper. En skredriskkartering kräver underlag avseende områdets rådande klimat och 

framtida klimat, geologi, geotekniska egenskaper, yt- och grundvattenförhållanden och 

erosionsförhållanden. Vidare sker stabilitets- och sannolikhetsberäkningar, summering av 

konsekvenser och därefter kan en värdering av skredrisken göras.  

 

5.1 Klimat 

Dagens och framtida klimat tas med i analysen av skredrisk för ett visst område och 

uppgifterna är hämtade från SMHI (Löfroth et al, 2014). SMHI har gjort en analys avseende 

framtida klimatförändringar och sedan har SGI tagit fram beräkningsförutsättningar för 

stabilitetsberäkningar. Klimatförhållanden för år 2100 beräknas baserat på parametrar som 

nederbörd, temperatur, vattenflöden och grundvattennivåer. En viktig parameter som tas 

fram utifrån vattenflöden och hastigheter är erosionsstorleken. 

 

5.2 Geologi 

Information om geologiska förutsättningar hämtas från Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) och från SGI:s databas för skred (Löfroth et al, 2014). Underlag som finns och som 

kompletteras berör jordartsgeologiska kartor, skredärr och raviner, flygbilder och lager-

följder. Geologin och hur det bildats hjälper till att bestämma var undersökningar ska göras. 

 

5.3 Geoteknik 

Jordens egenskaper är viktiga att fastställa för att kunna göra bedömning av skred-

förutsättningarna. Till det används flera olika geotekniska fält- och laboratorieunder-

sökningar. Underlag tas fram från tidigare geotekniska undersökningar, såsom typ av 

sonderingar, provtagningar, laboratorieundersökningar, portrycksmätningar, jordlagerför-

hållanden, stabilitetsberäkningar som använts, mätts och beräknats. Viktigt att tänka på är i 

vilket höjdsystem och koordinatsystem resultatet har redovisats i, vilket år de utfördes och 

med vilken noggrannhet undersökningarna är gjorda. Bedömning som har gjorts tidigare för 

Norsälven utförda undersökningar måste kompletteras. Läs vidare i kapitel 6 vilka olika typer 

av fält- och labundersökningar som har utförts. 



   
 

10 
 

5.3.1 Val av sektion 

Längs älven väljs det ut sektioner där det ska göras detaljerade undersökningar. Sektioner 

väljs ut och beräknas utifrån deras geotekniska, geologiska och geometriska förutsättningar. 

Geografiska områden med olika förutsättningar har analyserats minst en gång. Dessa 

representativa sektioner skall användas för att bedöma stabilitetsförhållandena utmed hela 

utredningsområdet. Sektionerna sätts ut med ett lagom avstånd mellan varandra, i detta fall 

inte mindre än 1-2 km (Löfroth et al, 2014). Sektionerna är utplacerade vinkelrätt mot älven. 

 

5.4 Yt- och grundvattenförhållanden 

Tidigare undersökningsmaterial kontrolleras och sorteras. Parametrar som vattennivåer och 

vattenflöden hämtas från SMHI och kraftverksägarna Fortum. Kraftverken har kontinuerlig 

mätning av vattenståndet uppströms Frykfors och Edsvalla. SMHI har gjort en hydro-

dynamisk modellering och i samband med det utfört vattennivåmätningar. I samband med 

batymetriska mätningar har vattenståndet mätts. Befintliga fakta för ytvattnet används som 

förutsättningar i beräkningarna. Portrycks- och grundvattenmätningar har utförts av SGI på 

vattnet i marken. 

 

5.5 Erosion 

Vid analys av erosion behövs topografisk och batymetrisk data. Batymetriska data fås fram 

genom lodnings- och multibeamsinstrument, då terrängen på botten och ytformationer 

undersöks. Flygfoton visar om topografin har ändrats och rådande erosion i slänter 

inspekteras. Tidigare undersökningar av muddring och sedimentrörelser används som under-

lag. Bottensedimenten analyseras och lagerföljden bestäms med hjälp av exempelvis 

backscattertolkning. Sedimentprover tas upp och skickas till laboratoriet. Vid klassificering av 

jordarten bedöms bland annat lerhalten. Erosionsskydd som redan finns har identifierats, 

vilken typ av skydd det är och var skyddet ligger.  

 

Inför stabilitetsberäkningarna tas storleken på erosionen fram genom att ta med faktorer 

som nutida och framtida klimat, med hjälp av bland annat den kritiska bottenskjuv-

spänningen. Kritisk bottenskjuvspänning har bedömts utifrån de tagna sedimentproverna.  

  

5.6 Stabilitetsberäkningar 

Utifrån fältundersökningarna och labanalys av provtagningarna kan nu en stabilitets-

beräkning göras före varje sektion. Parametrar som är med i beräkningen är densitet, vatten-

kvot, flytgräns, odränerad skjuvhållfasthet på land och under älvbotten, dränerad skjuvhåll-

fasthet i lera och i friktionsjord och vilken portrycksprofil som gäller för varje sektion. 

Stabilitetsberäkningar sker på tre sätt, odränerad, dränerad och kombinerad analys. I 

kohesions- och mellanjord används odränerad analys och kombinerad analys. I en 
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kombinerad analys räknas det värsta fallet ut av odränerat och dränerat brott. I friktionsjord 

används dränerad analys.  

5.7 Sannolikhet 

Sannolikheten för skred beräknas utifrån en säkerhetsfaktor där ingående variabler ges 

variationskoefficienter utifrån spridningen i erhållna lab- och fältresultat. Det görs analytiskt 

via de ledande variablerna. De variabler där osäkerheten har betydelse är tunghet, olika 

mått på släntfot och släntkrön och den odränerade skjuvhållfastheten. Vissa variabler som 

också skulle kunna ges variationskoefficienter är portryck, ytlaster och vattenstånd i älven 

(Löfroth et al, 2014). 

 

Vid Norsälven består glidytan i många fall av ett odränerat brott, men även av ett dränerat 

brott. Vid en tidig bedömning av stabiliteten kan direktmetoden användas. Direktmetoden 

arbetades fram av Janbu (1954). Det är en diagrammetod och ger en överslagsberäkning. 

Glidytan är i detta fall cirkulärcylindrisk och vid beräkning använder metoden enkla jord-

lagerföljder, geometrier och portrycksförhållanden. En förenklad analys som denna är 

lämpligt att använda vid överslagsberäkningar i geotekniska inledande utredningar.  

 

Två formler används för att få fram säkerhetsfaktorn för den farligaste glidytan. Dessa är 

hämtade från Skredkommissionen (1995). Först och främst beräknas en term för trycket som 

driver på: 

     

γ = Jordens tunghet (kN/m3) 

H = Släntens höjd (m) 

q = Utbredd last på släntkrön (kN/m2) 

γw = Vattnets tunghet (kN/m3) 

Hw = Vattendjup vid släntfot (m) 

µq = Korrektionsfaktor för yttre last 

µw = Korrektionsfaktor för yttre vattenstånd 

µt = Korrektionsfaktor för vattenfylld spricka genom torrskorpan 

 

Se figur 5:1 för teckenförklaring. Korrektionsfaktorerna hämtas från hjälpdiagram och denna 

rapport tar bara hänsyn till korrektionsfaktor för yttre vattenstånd, se figur 5:2, dvs µq och µt 

har satts till 1. 

Figur 5:1: Beteckningar för en slänt i 

genomskärning (Skredkommissionen, 1995).  Figur 5:2: Korrektionsfaktor för yttre 

vattenstånd (Skredkommissionen, 1995).  
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Säkerhetsfaktorn för den farligaste glidytan beräknas som: 

 

 

 

τfu är skjuvhållfastheten som är konstant med djupet vid odränerad analys. N0 är stabilitets-

faktorn och den hämtas ur figur 5:3.  

 

 

 

Slänten är instabil och riskerar skred om säkerhetsfaktorn F är mindre än 1 (Skred-

kommissionen, 1995).  

 

Figur 5:3: Stabilitetsfaktorns (N0) variation med slänthöjd, släntlutning och 

djup till fast botten (Skredkommissionen, 1995).  
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5.8 Konsekvenser 

Arbetet med att ta fram en metodik för bedömning av konsekvenser pågår och här 

illustreras metod från lathunden. Hur stor en konsekvens blir bestäms efter hur stort skredet 

är och hur markanvändningen ser ut just på den platsen. Vid skredriskkartering är 

konsekvenser indelade efter olika kategorier. Kategorierna som dominerar och kostar mest 

är liv, bebyggelse och transport enligt Göta älvutredningen. Inom dessa områden samlas det 

in information.  

 

I kategorin liv fastställs hur många människor som kan befinna sig på platsen och vid vilka 

tidpunkter de fortlöper störst risk för skada, exempelvis under skoltid om en skola skulle 

ligga på platsen.  

 

I kategorin bebyggelse sammanställs underlag på vilka fastigheter som finns och vilket 

taxeringsvärde dessa har.  

 

I kategorin transport ingår underlag för väg, järnväg och sjöfart. Underlag tar fram hur hårt 

trafikerad vägen är, hur många som drabbas om ett skred skulle ske och att det då skulle ske 

en avstängningstid, en vägomläggning och reparationskostnader.   

 

När konsekvenserna är bedömda används de till kostnadsberäkningar och konsekvensanalys. 

En värdering av respektive objekt görs och summering av konsekvenserna görs i varje 

utredningsområde. Utredningsområdena delas in i olika värde- och konsekvensklasser, se 

figur 5:4 vilka ekonomiska intervall klasserna är indelade i (SGI, 2012). Konsekvensklass 1 

(K1) berättar att milda konsekvenser väntas vid skred och vid K5 följer det katastrofala 

konsekvenser. Se bilaga 2 för en detaljerad beskrivning av vilka skador som kan uppstå och 

vilka kostnader det medför för de olika konsekvensklasserna. 

 

 

 

 

5.9 Riskvärdering, redovisning och åtgärdsbehov 

En riskvärdering kan göras efter att sannolikheten för att ett skred inträffar har bedömts 

tillsammans med områdets konsekvensanalys. Se avsnitt 4 och figur 4:1 hur det grafiskt ska 

kombineras. Skredrisken redovisas sedan i kartform över älvens område där olika riskklasser 

blir olika färger på kartan. Skredriskanalysen i Göta älvutredningen redovisar slutligen 

behovet av åtgärder vid älven, förslag på vilka typer av åtgärder som krävs och uppskattar 

kostnaden för dessa. I pilotprojekt Norsälven jobbar man med att förenkla metodiken i och 

med att ovanstående metodik är väldigt tids- och resurskrävande. Här testar man en 

metodik som inte värderar konsekvenser i monetära värden.  

Figur 5:4: Ekonomiska intervall i MSEK för värdeklasser och konsekvensklasser (SGI, 2012). 
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6. Fältundersökningar 
I varje sektion har flera olika fältundersökningar och provtagningar utförts däribland 

avvägning, sondering, ostörd provtagning, störd provtagning, vingförsök, portrycksmätning 

och grundvattenmätning (Löfroth et al, 2014).  Vidare har ett antal laboratorieförsök på 

störda och ostörda prover utförts. 

 

Det är viktigt att undersökningarna går tillräckligt djupt i jorden och i vissa fall ned till berg. 

Lösa lager som uppträder under fasta skikt måste hittas. De har stor betydelse för 

stabiliteten i marken. 

 

6.1 Avvägning 

Med hjälp av avvägning och inmätning kan karterade landformer, markyta och vattendragets 

bottennivå passas in i ett referenssystem och få en lägesbestämning på markytan (SGF, 

2013).  

 

6.2 Sondering 

Sondering av typen CPT (Cone Penetration Test) har utförts i Norsälven. Det är en spetstryck-

sondering, där det är spetsmotståndet i neddrivningen, friktionen genom jorden som mäts. 

Vid neddrivningen mäts även portryck, en ökning av portrycket i jorden genereras vid täta 

jordlager som lera (SGF, 2013). 

 

Sonderingen ger information om jordlagerföljd och djupet till fast botten eller berg. CPT-

sondering ger en inledande jordartsklassificering, uppskattning av densitet och av jordens 

odränerade skjuvhållfasthet. Friktionsjordens hållfasthet kan bestämmas. CPT används även 

för att få underlag till kartering av kvicklerans utbredning. CPT med portrycksmätning visar 

även utbredningen av hög- och lågpermeabla skikt (Skredkommissionen, 1995). Sondering 

har utförts på 2-3 punkter per sektion i närheten av släntens fot och dess krön. 

 

6.3 Ostörd och störd provtagning 

På upptagna ostörda prover har rutinförsök utförts för att ta reda på jordlagrens innehåll, 

vattenkvot, hållfasthet och känslighet för ”störning”. Känslighet för störning bedöms genom 

att ta fram ett värde för lerans sensitivitet, dvs ostörd hållfasthet i förhållande till omrörd 

hållfasthet. Sensitiviteten och den omrörda odränerade skjuvhållfastheten berättar om leran 

beter sig som kvicklera. Då krävs en sensitivitet på >50 och omrörd odränerad skjuvhåll-

fasthet på <0,4 kPa (Rankka, 2003).  

 

För utvalda prover har även CRS-försök utförts för att ta reda på provets tidigare belastnings-

historia. CRS (Constant rate of strain) är ett ödometerförsök som använder sig av konstant 

deformationshastighet och deformationen mäts i förhållande till kraften som läggs på samt 
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portrycket (SGI, 2007). Därför kan man bland annat få fram kompressionsegenskaper och 

permeabilitet. Vid ett fåtal prover har även direkta skjuvförsök utförts i laboratoriet för att få 

noggrant resultat på skjuvhållfastheten. Provet sätts i en belastningsanordning mellan en 

fast botten och en rörlig toppendel. Skjuvningen har mätts genom att toppendelen förskjuts 

horisontellt (Larsson, 2008). 

 

Ostörd och störd provtagning verifierar jordens sammansättning. Ostörd provtagning har 

gjorts på kohesionsjord och störd provtagning både på kohesions- och friktionsjord. 

Jordlagrens innehåll ger svar på jordens densitet, kornstorleksfördelning, organisk halt, 

konsistensgränser och överkonsolideringsgrad. Provtagningen har skett i varje sektion 

åtminstone vid släntens krön, där en skruvborr (störd provtagning) och/eller en standard-

kolvborr (ostörd provtagning) har använts. Skruvborren skruvas ned till provtagningsdjupet 

och jordprovet följer med när skruven dras rakt upp (SGF, 2013). Vid kolvprovtagning är det 

en cylindrisk behållare som trycks ner och omsluter jorden vid den bestämda provtagnings-

nivån. Ostörda prover skall behandlas med försiktigt, så att de inte utsätts för vibrationer. 

 

6.4 Vingförsök 

Vid provtagningspunkterna har vingförsök utförts. Det är en in-situmetod där mätutrustning 

förs ner till ett bestämt djup där mätningar registreras. Det är det maximala vridmomentet 

som mäts när vingen roterar (SGF, 2013). Metoden passar bäst till finkornig jord och lera.  

Resultaten har framförallt använts till att bestämma jordens odränerade skjuvhållfasthet. 

 

6.5 Portrycksmätning och grundvattenmätning 

Portrycks- och grundvattennivåmätningar har utförts på porvattnet och grundvattnet med 

hjälp av portrycksmätare och grundvattenrör. Mätningarna kan ske både manuellt och med 

automatisk insamling av data. Manuell mätning har skett minst sju gånger under en 

tremånadersperiod och automatisk insamling har skett varje dag under tre månader (Löfroth 

et al, 2014). Portrycksmätning kan ske tillsammans med CPT-sondering. En känslighetsanalys 

visar om portrycket har en större påverkan på stabiliteten. Om så är fallet undersöks vilket 

som är det högsta inströmningsområdet och vad som är den maximala trycknivån.  
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7. Resultat Norsälven 
Se Bilaga 3 för karta över Norsälven. Norsälven är beläget väster om Karlstad, utanför Kil och 

är 29 km lång. 

 

7.1 Norsälvens geologi 

I den miljömässiga beskrivningen längs älven ingår information om älvdalens bredd, jord-

mäktighet, jordarter, erosionsbenägenhet och grundvattennivå (Påsse, 2013). Dessa är 

viktiga ur skredrisksynpunkt. Karterade jordarter längs ytan av området ingår i den geo-

logiska beskrivningen. Den geologiska beskrivningen har gjorts med hjälp av SGU:s karttjänst 

för jordarter längs med älven. Generellt kan älven delas in i norra, mellersta och södra delen. 

Norra delarna består av glaciallera, mellersta delarna består av lerig silt och de södra delarna 

består ytlagren av en hel del sand.  

 

7.2 Sektion 27 

Typsektioner har valts ut baserat på deras miljö. Sektion 27 ligger i närheten av utloppet från 

Nedre Fryken (norra Norsälven), norr om Gunnita och har valts ut att redovisas i denna 

rapport. Sektionen är representativ för områden med liknande sediment och jordlagerföljd. 

 

7.2.1 Geologi  

Vid sektion 27 består ytjordarterna av glaciallera. Se kartan (figur 7:1) för identifierade 

jordarter, gult är glaciallera och de röda fläckarna är urberg. 

 

 

  

Figur 7:1: Jordartskarta utmed Norsälven där sektion 27 är markerad med en svart linje. 

(SGU:s karttjänst). 
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7.2.2 Redovisning av fältundersökningar 

Varje sektion redovisas i ett tvärsnitt av älven och slänten. Diagrammet ger detaljerad 

information var fältundersökningar och provtagningar har tagits. Vid varje punkt redovisas 

diagram på hur mätresultaten ser ut. Bilaga 4 visar hur beräkningar för sektion 27 kan 

redovisas i pilotprojekt Norsälven. I beräkningen visas redovisningen av utförda fält- och lab-

undersökningar. Varje del kan förstoras med rätt datorprogram.  

 

I sektion 27 har odränerad analys använts. Närmast älven ca 75 meter från väglinjen har tre 

portrycksspetsar installerats på olika djup och portrycksmätningar har utförts. Spetsarna 

benämns som NO270P1, NO270P2 och NO270P3. I samma punkt som portrycksmätarna 

installerats har fler undersökningar utförts. Väglinje är den utgångspunkt där ”0” sätts i 

sektionen och utmed Norsälven har sektionernas ”nollpunkter” sammanbundits till en linje. 

Vid provpunkt 13NO270 har en CPT-sondering utförts och som resultat visas ett diagram för 

hur spetstrycket (kPa) förändras med djupet. Ytterligare två diagram följer och de visar hur 

skjuvhållfastheten varierar med djupet och hur vattenkvoten varierar i översta skiktet.  

 

Vid 138 meter från väglinjen ligger provpunkt 13NO271 där ett diagram visar resultat från 

CPT-sondering. Skjuvhållfastheten visas med djupet. Vattenkvot, sensitivitet och skrym-

densitet redovisas också.  

 

Vid 13NO272 (178 meter från väglinjen) har en CPT-sondering och jordbergsondering utförts 

liksom skruvprovtagning. Jordbergsondering utförs med bergborrkrona och borras minst tre 

meter ner i berg. För jordbergsondering redovisas matningskraften i kN och vattenkvoten 

redovisas för skruvprovet. Ett grundvattenrör och en portrycksmätare har installerats och 

benämns 13NO272G och NO272P. Skjuvhållfastheten från CPT-sonderingarna sammanställs 

för alla borrhål i ett diagram, se exempel i figur 7:2. Den svarta linjen är den ”valda” 

skjuvhållfastheten i marken med utvärdering av provresultat från 13NO270 (orange), 

13NO271 (grön) och 13NO272 (rosa). Den svarta linjen är vald som representativ hållfasthet 

vid beräkning av stabilitets-förhållanden. 

 

Jordprover har skickats till geotekniskt laboratorium och analysresultaten redovisas 

exempelvis som en tabell, se bilaga 5. Tabellen visar analysresultat för borrhål 13NO271 och 

jordartsklassificering har gjorts utifrån jordens densitet, vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet 

och skjuvhållfasthet. Jordarten har klassificerats till en grå siltig lera. I figur 7:3 är jordens 

tunghet redovisad i förhållande till djupet. Jordarten har en tunghet på cirka 18 kN/m3.  
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Sensitiviteten i jorden visar ett resultat på >50 och den omrörda odränerade skjuvhåll-

fastheten är bestämd till <0,6 kPa. 

 

 

 

  

Figur 7:3: Tunghet med djupet för 13NO271. 

Figur 7:2: Skjuvhållfasthet med djupet, 

CPT-sondering för sektion 27. 
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7.2.3 Beräkning av glidytor 

Via diagrammet i bilaga 4 kan säkerheten mot skred för olika glidytor beräknas. Beräkning 

sker med direktmetoden som är beskriven i kapitel 5. Parametrarnas värden fås från 

diagrammet. Jordens tunghet har bedömts till 18 kN/m3, släntens höjd är mätt till 5 m, 

vattnets tunghet är 10 kN/m3, vattendjup vid släntfot har mätts till 4 m och korrektions-

faktor för yttre vattenstånd blir 0,96 (genom att mäta släntvinkeln (β) till 30°). Övriga 

korrektionsfaktorer har inte tagits med. Den utbredda lasten tas inte med eftersom vägen 

och järnvägen inte påverkar lokala glidytor vid älven. Beräkningen blir:  

 

 

 

 
 

Figur 7:4 visar var glidyta 1 och 2 befinner sig i förhållande till älven. Glidyta 1 går ner till lera 

3 och glidyta 2 går ner till mitten av lera 2. Beräkning av medelskjuvhållfastheten för glidyta 

1 ger 14,21 kPa. Stabilitetsfaktorn fås från figur 5:3, när d räknats ut till 8, då D är 40 m. 

Stabilitetsfaktorn blir 5,5. Beräkningen blir:  

 

 

Säkerhetsfaktorn för glidytan beräknas till 1,50.  

 

Beräkning av medelskjuvhållfastheten för glidyta 2 ger 12,52 kPa. D är 40 m, d blir 8 och 

stabilitetsfaktorn blir 5,5. Beräkningen blir:   

 

 

 

Säkerhetsfaktorn för glidytan beräknas till 1,32. Detta innebär att glidyta 2 har en lägre 

säkerhet mot stabilitetsbrott. Enligt Skredkommissionen (1995) ska Fc ≥ 1,5 - 1,7 för att en 

detaljerad utredning ska klassa slänten som tillfredställande stabil.  

Figur 7:4: Beräknade 

glidytor vid sektion 27. 
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8. Diskussion 
Stabilitetsutredningen vid Norsälven är på en detaljerad nivå i sektionerna men översiktlig 

om man tar med hela området, och det beror på att en stor mängd olika fältundersökningar 

har utförts och hållfastheten har bestämts noggrant. 

 

Provresultatet av lerans sensitivitet och den omrörda odränerade skjuvhållfastheten visar att 

leran är kvick och vid ett eventuellt skred skulle kunna få flytande egenskaper. Det skulle 

innebära en större skredutbredning och större konsekvenser för området. I kvicklera fort-

plantar sig skred lättare och risken för bakåtskridande skred är överhängande.  

 

Tvärsnittsprofilen visar att slänten är ganska flack, men resultatet från stabilitetsberäkningen 

vid sektion 27 visar en säkerhetsfaktor på 1,32 för den farligaste glidytan. Det betyder att ett 

skred skulle kunna ske och att lämpliga åtgärder bör arbetas fram.  

 

9. Slutsats 
Bedömning har gjorts att säkerheten mot skred är ok vid sektion 27. Skred kan ske vid 

sektion 27, men risken hade varit betydligt större om säkerhetsfaktorn varit närmre 1.  

 

Stabilitetsberäkningen för sektion 27 är bara representativ för den typen av slänt i samma 

geologiska formation. Övriga sektioner för Norsälven måste studeras för att få en helhetsbild 

av skredrisken vid Norsälven.  

 

Genom att ha studerat metodiken för skredriskkartering är min slutsats att det fungerar bra 

att använda sig av vid stabilitetsutredningar och det ger användbara resultat för bedömning 

av områdens skredrisk. 

 

Det är viktigt med skredriskanalyser och utredningar för att identifiera riskområden med till 

exempel kvicklera och för att utreda vilka konsekvenserna blir vid ett eventuellt skred. En 

skredriskanalys ger kommunerna underlag till var förebyggande åtgärder behövs. Konse-

kvenserna kan till exempel minskas via att flytta på bebyggelse och vägar eller om man 

istället utför förstärkningsåtgärder i slänterna.  
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