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Förord

Regeringen har gett Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag att minska 
risken för skred i Göta älvdalen. För att effektivisera det arbetet inrättades 
Delegationen för Göta älv år 2018. Delegationens arbete leds och samordnas av 
SGI och består av representanter från Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, 
Ales, Kungälvs och Göteborgs kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, 
Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och SGI.

Inom ramen för Delegationens arbete genomförs detaljerade och fördjupade 
stabilitetsutredningar för områden som utpekats med hög- eller medelhög 
skredrisk i Göta älvutredningen år 2009–2011. Stabilitetsutredningarna utförs av 
geotekniska konsulter vars uppdrag upphandlas och leds av SGI som är 
delaktiga i arbetet. I konsulternas uppdrag ingår bland annat att presentera en 
trolig skjuvhållfasthet samt förslag på genomförbara stabilitetshöjande åtgärder. 

Utredningsresultaten ligger till grund för SGI:s fortsatta analysarbete, beräkning 
av sannolikheten för skred samt planering av eventuella stabilitetshöjande 
åtgärder.

Sekretariatet för Göta älv
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1 Objekt
På uppdrag av Statens geotekniska institut (SGI) har COWI AB utfört en 
fördjupad stabilitetsutredning vid Edet i Lilla Edets kommun. 

Utredningsområdet är beläget på östra sidan om Göta älv, och utgör den norra 
delen av Lilla Edets tätort. Området ligger sydväst om trafikplats Norra Lilla 
Edetmotet mellan väg E45 och Göta älv, se Figur 1. Området sträcker sig från 
km 30/800 i norr till km 31/315 i söder enligt Göta älvs längdmätning. För 
planritning med längdmätning hänvisas till MUR Geoteknik.

Figur 1 Översiktsbild, aktuellt område markerat med gul linje (kartkälla: Eniro.se 2021)

2 Syfte
Utredningen omfattar en fördjupad geoteknisk utredning, enligt IEG:s Rapport 
4:2010. Syftet med den fördjupade stabilitetsutredningen är att klargöra 
områdets befintliga stabilitetsförhållanden, utreda behov av eventuella 
stabilitetsförbättrande åtgärder samt att översiktligt utreda omfattningen av en 
eventuell åtgärd.
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3 Underlag för utredningen
Som underlag till denna utredning har nya- och tidigare geotekniska 
undersökningar nyttjats tillsammans med inmätning av markyta och batymetrisk 
mätning av Göta älvs botten, se kapitel 3.1 och kapitel 3.2 för detaljerad 
sammanställning.

3.1 Tidigare utförda undersökningar
Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar har utförts av COWI AB under 
2021. Resultaten från dessa undersökningar redovisas i:

› Edet, Lilla Edet kommun, 31100ORA01, Markteknisk undersökningsrapport 
(MUR) Geoteknik, Uppdragsnummer COWI A227180, daterad 2022-07-01.

Inom aktuellt område har geotekniska undersökningar utförts tidigare. I Tabell 1 
nedan redovisas en förteckning över tidigare utförda undersökningar, vilka 
nyttjats i utredningsarbetet.

Tabell 1 Tidigare utförda undersökningar

Uppdrag Utförd av Uppdrags-

nummer

Beteckning i 

plan

Datum Undersöknings-

punkterna erhållet i 

format:

Lilla Edet – Ström, 

Vattenledning

BohusGeo AB U12078 13BH101C 2013-11-19 PDF

Lilla Edet, område 6 

och 7 utmed Göta älv

Norconsult AB 1013594 11NO10XC 2011-02-05 PDF

Göta älvutredningen, 

GÄU, 08, Lilla Edet-

Alvhem

SGI 14087 U11041C

U11041K

U11039V

2010-12-10 Autograf-databas

Väg E45, Älvängen-

Stallbacka, Delen Norr 

Göta – Edet Rasta

Ramböll 

Sverige AB

545322 Ej med i plan. 

Ligger öster 

om 

utrednings-

området

2010-09-01 Autograf-databas

Smörkullen, Lilla Edet FB Engineering 

AB

160442 05FB102C 2004-12-03

REV 

2005-03-01

Autograf-databas

Kv Tegelslagaren Göteborgs 

Förorter

36202244230 Ej 

digitaliserade

1986-10-16 PDF
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Uppdrag Utförd av Uppdrags-

nummer

Beteckning i 

plan

Datum Undersöknings-

punkterna erhållet i 

format:

Planerad bebyggelse 

mellan norra och södra 

Ledningsgatan i Lilla 

Edet

Göteborgs 

Förorter

99862416230 84GF111C 1984-09-18 PDF

Planområde vid kv 

Baneret och Vävaren

Göteborgs 

Förorter

36202221230 84GF215C 1984-12-03 PDF

Väg 167 Ljungskile – 

Lilla Edet, km 3/800-

4/300

Vägverket P-3237.1-167 82VV1XXC 1982-05-12 PDF

Planerad 

kyrkobyggnad för Lilla 

Edets 

Missionsförsamling

K-Konsult 67882-001-23 82KK101C 1982-10-07 PDF

Parallellvägen Göteborgs 

Förorter

36201070230 78GF10XC 1978-05-10 PDF

Tillbyggnad av 

vattenverk på Kv 

Ljungbacken

Göteborgs 

Förorter

36201037230 76GF10XC 1976-03-12 PDF

Planerade byggnader i 

kv Badhuset och kv 

Ljungkullen

HSB, 

Geotekniska 

avdelningen 

5301 74HS1XXC 1974-01-11 PDF

Planerat 

parkeringsdäck och 

bostadshus, inom kv 

Ljungkullen och kv 

Badhuset

VIAK 65.8707 73VI1XXC 1974-01-11 PDF

Kvarteret Baneret Göteborgs 

Förorter

36210033231 Ej 

digitaliserade

1971-03-12 PDF

Kv Svalörten HSB, Tekniska 

avdelningen

- Ej 

digitaliserade

1969-06-26 PDF

Kv Svalörten mfl SGI K7604 61SG1XXC 1961-11-15 PDF

Kv Svalörten mfl SGI K7604 NOXXXXXC 1961-11-15 Autograf-databas
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3.2 Övrigt underlag
› Grundkarta erhållen från beställaren, maj 2021.

› Kartmaterial erhållet från berörda ledningsägare, juni 2021.

› Batymetrisk mätning av älvbotten från 2018, erhållen från beställaren

› Höjddata från Lantmäteriets WCS-tjänst, nedladdad 2020

› Geosuite-databas med tidigare utförda undersökningspunkter erhållen från 
beställaren, maj 2021

› SGU:s kartvisare för jordskred och raviner, december 2021. Ett utsnitt över 
aktuellt område framgår av Figur 13. 

Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av Lilla Edet 
omfattande Nya bron med tillfarter i Lilla Edets kommun, Älvsborgs län. 
Upprättad i juni 1980 samt reviderad i september och oktober 1980, 
tillhandahållen av SGI med beteckning DPL_15-LIS-647, erhållen 2021-05-04

4 Styrande dokument
Som underlag till denna utredning har nedanstående styrande dokument 
använts.

› IEG Rapport 4:2010, Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter 
och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar. Vägledning för 
tillämpning av Skredkommissionens rapporter 3:95 och 2:96 (delar av).

› IEG Rapport 6:2008 rev. 1, Tillämpningsdokument EN 1997–1 Kapitel 11 
och 12, Släntar och Bankar.
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5 Projekteringsanvisningar
Stabilitetsberäkningar har utförts med totalsäkerhetsmetoden. Eventuella 
stabilitetsförbättrande åtgärder har dimensionerats med totalsäkerhetsmetoden 
och därefter kontrollerats med partialkoefficientsmetoden. Åtgärderna har ej 
anpassats efter partialkoefficientmetoden enligt direktiv från beställaren, SGI.

Erforderliga säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott för totalsäkerhetsmetoden 
kravställs i IEG Rapport 4:2010. Enligt direktiv från beställaren, SGI ska 
beräknad säkerhetsfaktor (Ftot) med totalsäkerhetsmetoden överstiga Fc = 1,4 
för odränerad analys och Fkomb = 1,3 för kombinerad analys. Erforderliga 
säkerhetsfaktorer för uppdraget motsvarar därmed den övre gränsen av 
intervallet som anges i IEG Rapport 4:2010. 

För partialkoefficientmetoden gäller att säkerhetsfaktor FEN (för både odränerad 
och kombinerad analys) ska överstiga FEN = 1,0 för säkerhetsklass 2 (SK2) och 
FEN = 1,1 för säkerhetsklass 3 (SK3).

Säkerhetsklass 3 (SK3) har tillämpats med avseende på stabilitetsbrott för 
konstruktion på undergrund av kvicklera enligt IEG Rapport 6:2008.

Vid stabilitetsanalys med partialkoefficientmetoden har dimensionerande värden, 
Xd, för geotekniska materialparametrar beräknats enligt kapitel 3.4.1 i IEG 
Rapport 6:2008 och ekvationen nedan:

𝑋𝑑 =
1

𝛾𝑀
∙ 𝑛 ∙ 𝑋 där, 

X = valt värde baserat på härledda värden
γM = partialkoefficient (enligt tabell 3.2, kapitel 3.4.1 IEG Rapport 6:2008)
η = omräkningsfaktor, värdering av utförd undersökning

För Edet värderas omräkningsfaktorn (η) för skjuvhållfasthet enligt 
nedanstående fördelning till η = 1,1 se Tabell 2.

Tabell 2 Sammanställning, omräkningsfaktor (η) skjuvhållfasthet

Delfaktor Omräkningsfaktor

η1,2 1,0

η3 1,1

η4,5,6,7 1,0
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För Edet har vald skjuvhållfasthet bestämts genom en ingenjörsmässig 
bedömning där stor tyngdpunkt har lagts på utförda avancerande 
laboratorieanalyser, i form av direkta skjuvförsök och triaxialförsök. Den valda 
skjuvhållfastheten har nyttjats för både totalsäkerhetsmetoden och 
partialkoefficientmetoden där omräkningsfaktorn (η) slutligt satts till η = 1,0 för 
att inte övervärdera de avancerande laboratorieanalyserna.

Skjuvhållfastheten för leran under Göta älv har bestämts utifrån sammanställda 
resultat från arkivpunkter.

Omräkningsfaktorn (η) för densitet har enligt IEG Rapport 6:2008 ansatts till 
η = 1,0.

Lerans dränerade skjuvhållfasthetsparametrar har bedömts empiriskt till 
φ' = 30° och c' = 0,1 x cu enligt IEG Rapport 4:2010.

Nyttjande av anisotropi har verifierats med aktiva triaxialförsök i enlighet med 
IEG Rapport 4:2010. Förhållandet mellan skjuvhållfastheten i det horisontella 
skjuvplanet och ett skjuvplan med lutningen  har beräknats enligt:

𝜏𝛼

𝜏ℎ𝑜𝑟
=

𝐾0(𝑁𝐶) + (1 ― 𝐾0(𝑁𝐶)) ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝛼 + 30°)
0,25 + 0,75 ∙ 𝐾0(𝑁𝐶)

eller genom empiri enligt förhållandet, K0(NC) = 0,31 + 0,71(wL - 0,2)

Markytan som använts i stabilitetsberäkningarna är i huvudsak framtagen 
utifrån resultat av inmätningar. Där inmätning saknas har höjddata från 
Lantmäteriets WCS-tjänst använts i stället. Bottennivåer i Göta älv har hämtats 
från batymetrisk mätning från 2018.

Stabilitetsanalysen har utförts med datorprogrammet Geostudio 2020, version 
10.2.2.20559, med totalsäkerhetsmetoden för samtliga beräkningsfall samt med 
partialkoefficientmetoden för befintliga förhållanden samt för kontrollberäkning 
av åtgärd dimensionerad med totalsäkerhetsmetoden.
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6 Befintliga förhållanden
Utredningsområdet Edet, är till största delen bebyggt. I den östra delen består 
bebyggelsen av bostadshus med tillhörande trädgårdar och grönytor. I den 
västra delen av området återfinns framförallt verksamheter med 
uppställningsytor med ytskikt av grus alternativt asfalt. Området genomkorsas 
av asfaltsbelagda vägar. I nordväst angränsar området till ett mindre höjdparti 
med berg i dagen (Smörkullen). Även sydost om utredningsområdet samt öster 
om väg E45 återfinns höjdpartier med berg i dagen.

På grund av varierande geotekniska förhållanden delas utredningsområdet in i 
tre landområden, se Figur 2.

Figur 2 Översiktsbild, aktuellt område markerat med gulstreckad linje samt uppdelning i 
delområden (kartkälla: Eniro.se 2021)
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6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

6.1.1 Delområde Göta älv
I den norra delen av området uppgår bottennivåerna i Göta älv till ca -9 á -4,5. 
Höjdskillnaden mot markytans nivå vid släntkrön uppgår till som mest ca 15-20 
m. Undervattensläntens lutning varierar i huvudsak mellan 1:4 och 1:5. Längs 
delar av denna sträcka finns en ca 10-20 m bred undervattenshylla närmast 
strandlinjen där älvbottnen ligger på nivå ca +3 till +5 m. Slänten från 
undervattenshyllan ner mot älvbotten har en lutning som i allmänhet varierar 
mellan 1:1 och 1:2, men som ställvis är brantare än 1:1. 

I den mellersta delen av området sjunker älvbotten till nivå ca -15 á -9. 
Höjdskillnaden mot markytans nivå vid släntkrön uppgår till som mest ca 15-28 
m. Undervattensläntens lutning varierar längs denna del i allmänhet mellan 1:2 
och 1:4. Ställvis förekommer slänter med brantare lutning än 1:1.

Bottennivåerna längst i söder varierar i allmänhet mellan -9 och -6. 
Höjdskillnaden mot markytans nivå vid släntkrön uppgår till som mest ca 13-20 
m. Undervattensläntens lutning varierar mellan 1:1 och 1:1,5.

6.1.2 Landområde nordväst
Delområdet nyttjas för småindustri och diverse verksamheter. Inom områdets 
östra del finns en butiks- och lagerbyggnad i 1-2 våningar med omkringliggande 
uppställningsytor med ytskikt av asfalt. I den västra delen närmast släntkrön 
mot Göta älv finns en trädbevuxen grönyta. Längs strandkanten mot Göta älv 
finns erosionsskydd utlagt.

Markytans nivåer fram till släntkrön mot Göta älv varierar mellan ca +12 och 
+14. Slänten ner mot Göta älv har lutning 1:2,5 eller flackare.

6.1.3 Landområde väst
Delområdets nyttjas för småindustri och diverse verksamheter. 

I den norra delen är området närmast Göta älv bebyggt med två byggnader som 
bland annat används för uppställning och förvaring av fritidsbåtar. I anslutning 
till byggnaderna finns uppställningsytor med ytskikt av asfalt och grus, se Figur 
3. Markytans nivåer inom området närmast Göta älv varierar mellan ca +8 och 
+9. Österut stiger markytan via en slänt till nivå ca +12 á +13,5. Släntens 
lutning uppgår i allmänhet till ca 1:2 eller flackare men lokalt förekommer 
brantare lutningar på upp mot 1:1,5. 
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Figur 3 Uppställningsyta med ytskikt av grus och asfalt inom delområdets norra del. Foto taget 
mot öster, daterad 2021-06-03

I den mellersta delen av området finns ett antal byggnader för bland annat 
lagerverksamhet. I anslutning till byggnaderna finns uppställningsytor med 
ytskikt av asfalt och grus, se Figur 4. Markytans nivå fram till släntkrön mot 
Göta älv varierar mellan +12 och +14. Slänten ner mot Göta älv har delvis 
schaktats av i samband med en tidigare utförd stabilitetsförbättrande åtgärd, se 
vidare kapitel 6.2. Släntens lutning varierar i huvudsak mellan 1:4,5 och 1:10. 
Lokalt förekommer brantare slänter med lutning på upp mot 1:1,5. Söder om 
avschaktningen uppgår släntlutningen till ca 1:3.
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Figur 4 Byggnad och uppställningsyta med ytskikt asfalt inom delområdets mellersta del. Foto 
taget mot nordost, daterad 2021-10-04

Inom den södra delen av området finns, närmast Göta älv, en uppställnings- och 
upplagsyta med ytskikt av grus. Ytan är bebyggd med en lagerbyggnad. Söder 
och sydost om uppställningsytan finns grönytor och bostadsområden. Markytans 
nivå varierar från +12 i den östra delen till ca +8 vid släntkrön mot Göta älv.

Figur 5 Grönyta med Göta älv i bakgrunden inom delområdets södra del. Foto taget mot väster, 
daterad 2021-06-03
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6.1.4 Landområde öst
Den östra delen av utredningsområdet utgörs av bostadsbebyggelse med 
tillhörande trädgårdar och grönytor, se Figur 6 till Figur 9 nedan. 

Markytan faller i allmänhet mot väst, från nivå +17 à +25 vid väg E45 till ca 
+12 à +14 inom delområdets västra delar.

Figur 6 Grönyta inom delområdets norra del med höjdområde i bakgrunden. Fotot taget mot 
sydost. Daterat 2021-06-03

Figur 7 Grönyta och villabebyggelse inom områdets centrala del. Fotot taget mot sydost. 
Daterat 2021-06-03
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Figur 8 Parkeringsyta med ytskikt av grus inom områdets sydöstra del. Fotot taget mot öster. 
Daterat 2021-09-17

Figur 9 Bebyggelse inom delområdets södra del. Fotot taget mot sydost. Daterat 2021-09-17
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6.2 Befintliga konstruktioner
Förutom flera mindre lokalvägar går väg 167 (Brovägen) samt Göteborgsvägen 
genom området i nordsydlig riktning. Inom områdets norra och mellersta del är 
området öster om Göteborgsvägen bebyggt med bostadshus. Inom denna del 
ligger bostadshusen ca 150 till 200 m från Göta älvs strandlinje. Väster om 
Göteborgsvägen och fram till Göta älv finns byggnader för diverse 
verksamheter. I områdets södra del är området från väg 167 och österut 
bebyggt med bostäder. Inom denna del ligger bostadshusen ca 40 till 80 m från 
Göta älvs strandlinje.

Inom området finns markförlagda el-, tele-, fiber-, VA- respektive 
fjärrvärmeledningar. Ledningarna är i huvudsak förlagda i och i anslutning till 
befintliga gator och vägar. 

I den södra delen av området finns iläggningsplats samt en brygga av betong, 
se Figur 10. Inom områdets norra del finns en träbrygga i anslutning till Lilla 
Edets båtklubbs lokaler.

Figur 10 Iläggningsplats och betongbrygga inom områdets södra del. Daterat 2021-06-03
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Längs strandlinjen har erosionsskydd i form av sprängsten lagts ut, se Figur 11. 
Vid platsbesök 2021-06-10 bedömdes erosionsskyddet vara intakt utan tecken 
på pågående erosion. Dock medför begränsad sikt i Göta älv svårigheter att 
bedöma erosionsskyddets utbredning och kondition under vattenytan. 

Figur 11 Utlagt erosionsskydd i strandkanten. Bilden tagen mot söder. Daterat 2021-06-03

Inom Kv Cementgjutaren i områdets västra del har en stabilitetsförbättrande 
åtgärd utförts i slänten mot Göta älv, mellan ca km 30/980 och ca km 31/065. 
Åtgärden omfattade avlastning bakom släntkrön genom avschaktning samt 
urgrävning och återfyllning med lättfyllning. Lättfyllningen utfördes med en 
bredd av ca 6 m och med en tjocklek av ca 0,6 m, se Figur 12 nedan.
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Figur 12 Planritning över utförd stabilitetsförbättrande åtgärd i form av lättfyllning inom Kv 
Cementgjutaren (Norconsult 2014)

6.3 Tidigare jordskred
Enligt SGU:s digitala kartvisare finns spår av ett tidigare jordskred inom 
utredningsområdet, se Figur 13.

Figur 13 Utsnitt ur SGU:s kartvisare för jordskred och raviner, där tidigare jordskred och skredärr 
markerats med rosa. Aktuellt område är översiktligt markerat med röd-streckad linje 
(kartkälla: SGU).
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7 Geotekniska förhållanden

7.1 Jordlagerförhållanden
I nedanstående beskrivning och för denna stabilitetsutredning delas 
utredningsområdet in i tre delområden för land respektive ett område för Göta 
älv, se Figur 2. Nedan beskrivs jordlagerförhållanden övergripande inom 
respektive delområde. För valda materialparametrar, se kapitel 8. För 
undersökningsresultat hänvisas till MUR Geoteknik enligt kapitel 3.1.

7.1.1 Delområde Göta älv
Inga nya undersökningspunkter har utförts inom ramen för den fördjupade 
utredningen. Beskrivningen av jordlagerföljd och jordlagrens egenskaper för 
delområde Göta älv är gjord utifrån inventerade arkivpunkter. 

Jordlagren under älvbotten utgörs i allmänhet av lera som lokalt överlagras av 
friktionsjord. Leran är avsatt på berg alternativt på ett friktionsjordlager på 
berg. I arkivpunkt 11NO106 i områdets norra del har ingen lera påträffats varpå 
jordlagren utgörs av friktionsjord på berg. Vid utförd jord-bergsondering i 
arkivpunkt 11NO106 har berg påträffats på ca 1 m djup under älvbotten. Längre 
söderut har utförda CPTU-sonderingar stoppat mot fastbotten ca 9,2-19,4 m 
under älvbotten. 

Leran innehåller silt, gyttja och skal. I lerans övre del har skikt av sand, silt och 
växtdelar påträffats. Lokalt i arkivpunkt 11NO104 har inlagrad friktionsjord 
påträffats i leran mellan nivå -8 och -10. Lerans mäktighet har tolkats till 
ca 6,5-18 m.

Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån utvärderade CPTU-sonderingar, 
vingförsök samt konförsök på ostörda lerprover. Lerans korrigerade odränerade 
skjuvhållfasthet varierar i allmänhet från ca 13–35 kPa närmast under älvbotten 
till ca 25–35 kPa på nivå -13 till -15.

Lerans densitet varierar mellan ca 1,5 och 1,8 t/m³. Den naturliga vattenkvoten 
har bestämts till ca 40–95 %. Konflytgränsen varierar i huvudsak mellan 
ca 45 och 80 %. 

Lerans sensitivitet varierar enligt laboratorieanalyser på ostörda jordprover 
mellan ca 75 och 250, vilket innebär att leran klassificeras som högsensitiv och 
kvick. En detaljerad beskrivning av utvärderingen och en sammanvägd 
bedömning av kvickleraförekomst redovisas i kapitel 7.2.

Lerans överkonsolideringsgrad, OCR, har bestämts med CRS-försök på ostörda 
lerprover i en av de inventerade arkivpunkterna. Överkonsolideringsgraden 
varierar mellan ca 3 och 5,5.

Friktionsjordens egenskaper har ej undersökts.
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7.1.2 Landområde nordväst
Inga nya undersökningspunkter har utförts inom ramen för den fördjupade 
utredningen. Beskrivningen av jordlagerföljd och jordlagrens egenskaper för 
landområde nordväst är gjord utifrån inventerade arkivpunkter.

Jordlagren utgörs överst av fyllning. Under fyllningen utgörs jordlagren av lera 
som lokalt överlagras av sand eller mulljord. I lerprofilens övre del förekommer 
lager av silt. Leran är avsatt på berg alternativt på ett friktionsjordslager på 
berg. Utförda sonderingar har stoppat mot fast botten ca 7,3-15,3 m under 
markytan. Vid utförda sonderingar har bergets överyta ej verifierats.

Fyllningen utgörs av torrskorpelera, silt, sand, grus, sten och mulljord. Dess 
tjocklek uppgår till 0,4-0,8 m.

Silten innehåller sand, lera och växtdelar. Mäktigheten har uppmätts till ca 0,8–
2,0 m.

Leran innehåller silt och klassificeras som siltig ner till nivå +5 á +8. Mot djupet 
innehåller leran skal. Lerans mäktighet har tolkats till ca 7–11 m. 

Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån vingförsök respektive konförsök och 
direkta skjuvförsök på ostörda lerprover. Lerans korrigerade odränerade 
skjuvhållfasthet varierar i allmänhet från ca 18–25 kPa i den övre delen till ca 
25–35 kPa på nivå + 2.

Lerans densitet varierar i allmänhet mellan ca 1,55 och 1,7 t/m³. Den naturliga 
vattenkvoten har bestämts till ca 60–80 %. Konflytgränsen varierar i huvudsak 
mellan ca 55 och 75 %. 

Lerans sensitivitet varierar enligt laboratorieanalyser på ostörda jordprover i 
allmänhet mellan ca 10 och 45, vilket innebär att leran är mellan- till 
högsensitiv. På nivå +2 i arkivpunkt 05FB102 har sensitiviteten bestämts till ca 
80. I laboratorieprotokollet för aktuell punkt redovisas inte omrörd 
skjuvhållfasthet. Kvoten mellan uppmätt skjuvhållfasthet och redovisad 
sensitivitet blir något mindre än 0,4, vilket medför att leran klassificeras som 
kvick på den aktuella nivån. En detaljerad beskrivning av utvärderingen och en 
sammanvägd bedömning av kvickleraförekomst redovisas i kapitel 7.2.

Lerans överkonsolideringsgrad, OCR, har bestämts med CRS-försök på ostörda 
lerprover i en av de inventerade arkivpunkterna. Överkonsolideringsgraden 
varierar mellan 1,5 och 1,8.

Friktionsjordens egenskaper har ej undersökts.
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7.1.3 Landområde väst
Beskrivningen har gjorts utifrån nu utförda undersökningspunkter. Relevant 
information från inventerade arkivpunkter har inarbetats i beskrivningen.

Jordlagren utgörs överst i huvudsak av fyllning. Under fyllningen utgörs 
jordlagren i allmänhet av lera. Mellan fyllningen och leran alternativt som 
inlagrade skikt i lerprofilens övre del förekommer ställvis silt och sand. I enstaka 
undersökningspunkter har mulljord påträffats mellan fyllning och lera. Leran är 
avsatt på ett friktionsjordslager på berg alternativt direkt på berg. Vid utförd 
jord-bergsondering i undersökningspunkt 21C102, inom delområdets norra del, 
har berg påträffats på ca 14 m djup under markytan. Vid tidigare utförda jord-
bergsonderingar vid områdets södra gräns har berg påträffats på ca 7 m djup 
under markytan. Nu och tidigare utförda tryck-respektive CPTU- och CPTU-R-
sonderingar inom delområdets norra och mellersta delar har stoppat mot fast 
botten ca 18,5–33 m under markyta. I områdets södra del har tidigare utförda 
sonderingar stoppat mot fast botten ca 1,5-7 under markytan. 

Fyllningen utgörs av mulljord och växtdelar, silt, sand, grus samt 
torrskorpelera, men även glas och tegel har påträffats. Inom hårdgjorda ytor 
utgörs fyllningen mestadels av sand och grus. Fyllningens tjocklek har uppmätts 
till 0,3-3 m 

Mulljorden har påträffats med innehåll av sand och grus. Tjockleken har 
uppmätts till ca 0,3-0,5 m. 

Silten och sanden innehåller gyttja, lera och grus. Mäktigheten har uppmätts 
till ca 0,5-1,0 m.

Leran klassificeras i allmänhet som siltig i den övre delen med innehåll av 
växtdelar och sand. Leran innehåller även skalrester. I den södra delen av 
området har leran en utbildad torrskorpa i det övre skiktet. Torrskorpans 
tjocklek uppgår till ca 0,2-1 m. Inom de norra och mellersta delarna av området 
uppgår lerans tolkade mäktighet till ca 10–20 m. Lokalt i undersökningspunkt 
21C102 har lerans mäktighet tolkats till ca 5 m. Inom den södra delen av 
landområde väst minskar mäktigheten till ca 1-5 m och i enstaka tidigare 
utförda undersökningspunkter har ingen lera påträffats.

Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån, nu utförda, utvärderade CPTU-R-
sonderingar, samt nu och tidigare utförda vingförsök, konförsök och direkta 
skjuvförsök på ostörda lerprover. Dessutom har lerans aktiva skjuvhållfasthet 
bestämts med triaxialförsök i samband med denna fördjupade utredning. Lerans 
korrigerade odränerade skjuvhållfasthet varierar från ca 10–25 kPa i lerprofilens 
övre del och ner till nivå +4 till ca 30–55 kPa på nivå -8. 

Lerans densitet varierar i huvudsak mellan ca 1,55 och 1,7 t/m³. Den naturliga 
vattenkvoten har bestämts till ca 60–85 %. Konflytgränsen varierar i allmänhet 
mellan ca 45 och 80 %. 
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Lerans sensitivitet varierar enligt laboratorieanalyser på ostörda jordprover 
mellan ca 7 och 48 i lerans övre del och ner till nivå +4 à +7. Detta innebär att 
leran är låg- till högsensitiv. Därunder varierar sensitiviteten mellan 50 och 470 
vilket innebär att leran är högsensitiv och kvick. Förekomsten av kvicklera har 
även utvärderats från CPTU-R- och trycksonderingar. En detaljerad beskrivning 
av utvärderingen och en sammanvägd bedömning av kvickleraförekomst 
redovisas i kapitel 7.2.

Lerans överkonsolideringsgrad, OCR, har bestämts med CRS-försök på ostörda 
lerprover i tre undersökningspunkter i samband med nu utförda undersökningar. 
Överkonsolideringsgraden varierar i huvudsak mellan ca 1,1 och 1,7. I 
undersökningspunkt 21C110 är överkonsolideringsgraden högre ca 2-4, vilket 
bland annat bedöms bero på att markytans nivå ligger lägre inom denna del av 
området jämfört med övriga undersökningspunkter där kompressionsförsök 
utförts. Leran i undersökningspunkt 21C110 är sannolikt konsoliderad för en 
högre liggande markyta, men där älvens erosion och eventuellt tidigare skred, 
har orsakat en avlastning inom denna del av området. 

Friktionsjordens egenskaper har ej undersökts.

7.1.4 Landområdet öst
Jordlagren utgörs överst av mulljord alternativt fyllning. De övre jordlagren 
underlagras av lera som är avsatt på ett friktionsjordslager på berg alternativt 
direkt på berg. Utförda sonderingar har stoppat mot fast botten ca 6,5–28,5 m 
under befintlig markyta. Vid utförda sonderingar har bergets överyta ej 
verifierats.

Fyllningen utgörs av grus, sand, silt, lera, mulljord och växtdelar. Fyllningens 
tjocklek har uppmätts till 0,4-0,7 m.

Mulljorden innehåller lera och sand. Mäktighet uppgår till ca 0,3–0,9 m. 

Leran klassificeras i allmänhet som silitg lera eller med innehåll av siltskikt i den 
övre delen. Leran innehåller även skalrester och växtdelar. I den övre delen har 
leran en utbildad torrskorpa vars tjocklek uppgår till ca 0,4-1,8 m. Lerans 
mäktighet har tolkats till ca 5,5–28 m. De största tolkade lermäktigheterna har 
påträffats i den norra delen av området och i sydväst respektive sydost har de 
minsta mäktigheterna påträffats. 

Lerans hållfasthet har bestämts utifrån utvärderade CPTU-R-sonderingar, 
vingförsök samt konförsök och direkta skjuvförsök på ostörda lerprover. Lerans 
korrigerade odränerade skjuvhållfasthet varierar i huvudsak från ca 10-25 kPa 
närmast under torrskorpan och ner till nivå +7 till ca 50-60 kPa på nivå -10. 

Lerans densitet varierar i allmänhet mellan ca 1,45 och 1,7 t/m³. Den naturliga 
vattenkvoten har bestämts till ca 50–110 %. Konflytgränsen varierar i huvudsak 
mellan ca 40 och 90 %. 



 
SGI – DELEGATIONEN FÖR GÖTA ÄLV  

EDET, LILLA EDETS KOMMUN, 31100OPM01
DIARIENR 6.2-2007-0535, UPPDRAGSNR 10008

PM GEOTEKNIK, 2022-06-30

https://cowi.sharepoint.com/sites/A227180-project/Shared Documents/4-Projektering/02-Utredningar/G/Text/Edet/PM/31100OPM01.docx

27

Lerans sensitivitet har vid nu och tidigare utförda laboratorieundersökningar på 
ostörda jordprover bestämts till ca 10–80 i lerans övre del och ner till nivå +5. 
Därunder varierar sensitiviteten mellan 20 och 490. Leran är mellansensitiv till 
högsensitiv och kvick. Förekomsten av kvicklera har även utvärderats från 
CPTU-R- och trycksonderingar. Utvärderingen tyder på att kvicklera förekommer 
i större delen av området. En detaljerad beskrivning av utvärderingen och en 
sammanvägd bedömning av kvickleraförekomst redovisas i kapitel 7.2.

Lerans överkonsolideringsgrad, OCR, har bestämts med CRS-försök på ostörda 
lerprover i sju undersökningspunkter i samband med nu och tidigare utförda 
undersökningar. Överkonsolideringsgraden varierar mellan 1 och 2. 

Friktionsjordens egenskaper har ej undersökts.

7.2 Utvärdering av kvicklera
Förekomst av kvicklera har utvärderats från ostörd provtagning tillsammans 
med CPTU-R- och trycksonderingar. Beskrivningen är uppdelad för respektive 
delområde. Bedömd förekomst av kvicklera i plan och sektion redovisas i 
Figur 14 till Figur 19 under kapitel 7.2.4.

7.2.1 Delområde Göta älv
Inga nya undersökningspunkter har utförts inom ramen för den fördjupade 
utredningen. Bedömningen är gjord utifrån laboratorieförsök på ostörda 
lerprover i inventerade arkivpunkter.

Lerans sensitivitet varierar enligt laboratorieanalyser på ostörda jordprover 
mellan ca 75 och 250, vilket innebär att leran klassificeras som högsensitiv och 
kvick.

7.2.2 Landområde nordväst
Inga nya undersökningspunkter har utförts inom ramen för den fördjupade 
utredningen. Bedömningen är gjord utifrån laboratorieförsök på ostörda 
lerprover i inventerade arkivpunkter. 

Enligt laboratorieanalyser på ostörda jordprover klassificeras leran i allmänhet 
som mellan- till högsensitiv. På nivå +2 i arkivpunkt 05FB102 uppgår 
sensitiviteten till 80 och den omrörda skjuvhållfastheten uppgår till ca 0,4 kPa, 
vilket innebär att leran på den aktuella nivån klassificeras som kvicklera.
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7.2.3 Landområde väst
Lerans sensitivitet har bestämts vid nu och tidigare utförda 
laboratorieundersökningar på ostörda jordprover.

Enligt laboratorieanalyser på ostörda jordprover klassificeras leran som låg- till 
högsensitiv ner till nivå +4 à +7. Därunder uppgår sensitiviteten till 50-470, och 
kvicklera har konstaterats i samtliga kolvprovtagna undersökningspunkter inom 
området. 

Utvärdering av nu utförda CPTU-R- och trycksonderingar visar på förekomst av 
kvicklera i samtliga undersökningspunkter. CPTU-R sonderingarna redovisar en 
uppmätt resistivitet som är större än 5 ohm/m genom hela lerprofilen i samtliga 
undersökningspunkter inom delområdet. Även utvärderad mantelfriktion från 
CPTU-R- respektive trycksonderingar visar på låg tillväxt mot djupet inom hela 
delområdet. 

I södra delen av området har inga nya laboratorieundersökningar eller nya 
sonderingar utförts i samband med den fördjupade undersökningen. Utifrån 
tolkning av tidigare utförda trycksonderingar bedöms leran inom denna del 
mestadels utgöras av torrskorpelera. Jordlagrens mäktighet bedöms i huvudsak 
var begränsad och minskar mot fastmarksområdet i anslutning till Ljungkullen 
strax sydost om området. 

7.2.4 Landområde öst
Lerans sensitivitet har bestämts vid nu och tidigare utförda 
laboratorieundersökningar på ostörda jordprover. Inom delområdets centrala del 
har kolvprovtagning utförts i två undersökningspunkter. Inom denna del varierar 
sensitiviteten mellan 14 och 491. I arkivpunkt 82KK101 har ingen kvicklera 
påträffats. Kolvprovtagningen i aktuell arkivpunkt har dock avlutats på nivå 
+6,5. I närliggande undersökningspunkt 21C104 har kvicklera konstaterats från 
nivå +2. I den södra delen av området har sensitiviteten sammanställts från fyra 
arkivpunkter. I dessa punkter varierar sensitiviteten i allmänhet mellan 10 och 
80. Dock har sensitivitet uppmätts till mer än 200 på en nivå i arkivpunkt 
74HS128. I inventerade arkivpunkter i öster, delvis belägna utanför 
utredningsområdets gräns, varierar sensitiviteten i allmänhet mellan ca 9-48. 
Nordost om området, i arkivpunkt 10R21006 har dock sensitiviteten bestämts till 
15-376. 

Utvärdering av nu utförda CPTU-R- och trycksonderingar visar på förekomst av 
kvicklera i samtliga undersökningspunkter. CPTU-R-sonderingarna redovisar en 
uppmätt resistivitet som är större än 5 ohm/m genom hela lerprofilen i samtliga 
undersökningspunkter inom delområdet. Även utvärderad mantelfriktion från 
CPTU-R- och trycksonderingarna visar på låg tillväxt mot djupet inom hela 
delområdet.
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Figur 14 Bedömd förekomst av kvicklera, markerat med rött i plan. Blå cirkel markerar arkivpunkt 
82KK101 där kolvprovtagning avslutats på nivå +6,5 utan att kvicklera påträffats.

Figur 15 Bedömd förekomst av kvicklera, markerat med rött, i sektion 30/890O
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Figur 16 Bedömd förekomst av kvicklera, markerat med rött, i sektion 30/910O

Figur 17 Bedömd förekomst av kvicklera, markerat med rött, i sektion 30/960O

Figur 18 Bedömd förekomst av kvicklera, markerat med rött, i sektion 31/080O

Figur 19 Bedömd förekomst av kvicklera, markerat med rött, i sektion 31/150O
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7.3 Hydrogeologiska förhållanden
Planlägen för nu och tidigare utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas 
översiktligt i Figur 20 nedan.

Figur 20 Utförda hydrogeologiska undersökningar inom utredningsområdet. 
Undersökningspunkter med portrycksmätare och grundvattenrör har markerats med 
röd/blå punkt, undersökningspunkter med portrycksmätare har markerats med röd punkt 
och undersökningspunkter med grundvattenrör har markerats med blå punkt. 
Utredningsområdet och aktuella delområden har markerats med gul linje. 

7.3.1 Delområde Göta älv
Vattenståndsnivåer för Göta älv redovisas i kapitel 8.4.
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7.3.2 Landområde nordväst
Inga nya undersökningspunkter har utförts inom ramen för den fördjupade 
utredningen. Beskrivningen är gjord utifrån inventerade arkivpunkter, 05FB102 
och 11NO105.

I arkivpunkt 05FB102 har portrycksspetsar installerats på två nivåer i leran, på 
7,5 m och på 12 m djup under markytan. Dessutom har ett grundvattenrör 
installerats i friktionsjorden under leran på 15 m djup under markytan. 
Portrycksspetsarna har avlästs sju gånger under perioden november 2004 till 
februari 2005. Grundvattenröret har enbart mätts vid ett tillfälle under 
november 2004. Portrycksmätningarna på 7,5 m djup visade på en 
portrycksnivå i leran motsvarande en fri grundvattenyta ca 2,5–2,8 m under 
befintlig markyta vilket motsvarar nivå +11,1 till +11,4. Mätningarna på 12 m 
djup visade på en portrycksnivå i leran motsvarande en fri grundvattenyta ca 
5,1-5,3 m under markytan vilket motsvarar nivå +8,6 till +8,8. Mätningen i 
grundvattenröret visade på en trycknivå i friktionsjoden motsvarande en fri 
grundvattenyta ca 6,0 m under markytan. Mätningen utfördes inom ett fåtal 
dagar efter installationen och tillförlitligheten bedöms därför vara osäker. 
Portrycksfördelningen mot djupet är således lägre än hydrostatiskt tryck. 
Troligtvis beror detta på att friktionsjorden under leran har hydraulisk kontakt 
med Göta älv.

I arkivpunkt 11NO105 har en portrycksspets installerats i leran på 5,8 m djup 
under markytan. Portrycksspetsen har avlästs sex gånger under perioden 
september 2010 till januari 2011. Mätningarna visar på en portrycksnivå i leran 
motsvarande 3,5-3,9 m under markytan vilket motsvarar nivå +9,9 till +10,3.

7.3.3 Landområde väst
Hydrogeologiska undersökningar har vid nu och tidigare geotekniska 
undersökningar utförts i sex undersökningspunkter, 21C102, 21C103, 21C106 
21C110, 21C111 samt 11NO103. 

I punkt 21C102 har ett grundvattenrör installerats i friktionsjorden under leran 
på 8,6 m djup under befintlig markyta. Grundvattenröret har avlästs vid fyra 
tillfällen under perioden oktober 2021 till april 2022. Mätningarna visar på en 
trycknivå i friktionsjorden motsvarande en fri grundvattenyta ca 1,0-1,1 m 
under befintlig markyta vilket motsvarar nivå +7,4 till +7,5. Uppmätta 
trycknivåer visar god överensstämmelse med medelvattennivån i Göta älv. 
Troligtvis beror detta på att friktionsjorden under leran har hydraulisk kontakt 
med Göta älv.

I punkt 21C103 har portryckspetsar installerats på två nivåer i leran, på 5 m och 
på 10 m djup under befintlig markyta. Dessutom har ett grundvattenrör 
installerats i friktionsjorden under leran på 13,4 m djup under befintlig markyta. 
Portrycksspetsarna har loggat värden en gång per dygn och stabiliserade värden 
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har uppmätts under perioden oktober 2021 till april 2022. Under samma period 
har grundvattenröret avlästs vid fyra tillfällen. Mätningarna på 5 m djup visar på 
en portrycksnivå i leran motsvarande en fri grundvattenyta ca 2,5-2,9 m under 
markytan vilket motsvarar nivå +10,5 till +10,9. Mätningarna på 10 m djup 
visar på en portrycksnivå i leran motsvarande en fri grundvattenyta ca 3,9-4,1 
under markytan vilket motsvarar nivå +9,2 till +9,4. Mätningarna i 
grundvattenröret visar på en trycknivå i friktionsjorden motsvarande en fri 
grundvattenyta ca 5,7-5,9 m under befintlig markyta vilket motsvarar nivå +7,5 
till +7,7. Portrycksfördelningen mot djupet är således något lägre än 
hydrostatiskt tryck. Uppmätta trycknivåer i grundvattenröret visar god 
överensstämmelse med medelvattennivån i Göta älv. Troligtvis beror detta på 
att friktionsjorden under leran har hydraulisk kontakt med Göta älv.

I punkt 21C106 har portryckspetsar installerats på två nivåer i leran, på 7 m och 
på 14 m djup under befintlig markyta. Dessutom har ett grundvattenrör 
installerats i friktionsjorden under leran på 21,5 m djup under befintlig markyta. 
Portrycksspetsarna har loggat värden en gång per dygn och stabiliserade värden 
har uppmätts under perioden oktober 2021 till april 2022. Under perioden 
november 2021 till april 2022 har grundvattenröret avlästs vid tre tillfällen. 
Mätningarna på 7 m djup visar på en portrycksnivå i leran motsvarande en fri 
grundvattenyta ca 2,2-2,4 m under markytan vilket motsvarar nivå +10,2 till 
+10,4. Mätningarna på 14 m djup visar på en portrycksnivå i leran motsvarande 
en fri grundvattenyta ca 4,2-4,4 under markytan vilket motsvarar nivå +9,1 till 
+9,3. Mätningarna i grundvattenröret visar på en trycknivå i friktionsjorden 
motsvarande en fri grundvattenyta ca 5,2 m under befintlig markyta vilket 
motsvarar nivå +7,4. Portrycksfördelningen mot djupet är således något lägre 
än hydrostatiskt tryck. Uppmätta trycknivåer i grundvattenröret visar god 
överensstämmelse med medelvattennivån i Göta älv. Troligtvis beror detta på 
att friktionsjorden under leran har hydraulisk kontakt med Göta älv.

I punkt 21C110 har portryckspetsar installerats på två nivåer i leran, på 7 m och 
på 13 m djup under befintlig markyta. Dessutom har ett grundvattenrör 
installerats i friktionsjorden under leran på 18,5 m djup under befintlig markyta. 
Portrycksspetsarna har loggat värden en gång per dygn och stabiliserade värden 
har i allmänhet uppmätts under perioden oktober 2021 till april 2022. Från 
omkring den 20 februari har mätaren på 7 m loggat värden som bedöms vara 
felaktiga. Beskrivningen nedan är gjord utan hänsyn till dessa värden. Under 
perioden oktober 2021 till april 2022 har grundvattenröret avlästs vid fyra 
tillfällen. Mätningarna på 7 m djup visar på en portrycksnivå i leran motsvarande 
en fri grundvattenyta ca 0,3-0,7 m under markytan vilket motsvarar nivå +7,3 
till +7,7. Mätningarna på 13 m djup visar på en portrycksnivå i leran 
motsvarande en fri grundvattenyta ca 0,9-1,1 under markytan vilket motsvarar 
nivå +6,9 till +7,1. Mätningarna i grundvattenröret visar på en trycknivå i 
friktionsjorden motsvarande en fri grundvattenyta ca 0,8-0,9 m under befintlig 
markyta vilket motsvarar nivå +7,1 till+7,2. Portrycksfördelningen mot djupet 
motsvarar hydrostatiskt tryck. Uppmätta trycknivåer överensstämmer med 
medelvattennivån i Göta älv.
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I punkt 21C111 har portryckspetsar installerats på tre nivåer i leran, på 6 m, 13 
m och på 17,5 m djup under befintlig markyta. Dessutom har ett grundvattenrör 
installerats i friktionsjorden under leran på 25,8 m djup under befintlig markyta. 
Portrycksspetsarna har loggat värden en gång per dygn och stabiliserade värden 
har uppmätts under perioden oktober 2021 till april 2022. Under perioden 
november 2021 till april 2022 har grundvattenröret avlästs vid tre tillfällen. 
Mätningarna på 6 m djup visar på en portrycksnivå i leran motsvarande en fri 
grundvattenyta ca 1,2-1,7 m under markytan vilket motsvarar nivå +10,1 till 
+10,6. Mätningarna på 13 m djup visar på en portrycksnivå i leran motsvarande 
en fri grundvattenyta ca 3,1-3,2 m under markytan vilket motsvarar nivå +8,6 
till +8,7. Mätningarna på 17,5 m djup visar på en portrycksnivå i leran 
motsvarande en fri grundvattenyta ca 4,2-4,3 m under markytan vilket 
motsvarar nivå +7,5 till +7,6. Mätningarna i grundvattenröret visar på en 
trycknivå i friktionsjorden motsvarande en fri grundvattenyta ca 4,3-4,4 m 
under befintlig markyta vilket motsvarar nivå +7,4 till+7,5. 
Portrycksfördelningen mot djupet är således något lägre än hydrostatiskt tryck. 
Uppmätta trycknivåer på 17,5 m respektive 25,8 m djup överensstämmer med 
medelvattennivån i Göta älv. Troligtvis beror detta på att friktionsjorden under 
leran har hydraulisk kontakt med Göta älv.

I arkivpunkt 11NO103 har portrycksspetsar installerats på två nivåer i leran, på 
4,8 och på 14,8 m djup under markytan. Portrycksspetsarna har avlästs sex 
gånger under perioden september 2010 till januari 2011. Mätningarna på 4,8 m 
djup visar på en portrycksnivå i leran motsvarande en fri grundvattenyta ca 1,7-
2,0 m under markytan vilket motsvarar nivå +10,6 till +10,9. Mätningarna på 
14,8 m djup visar på en portrycksnivå i leran motsvarande en fri grundvattenyta 
ca 3,9-4,3 m under markytan vilket motsvarar nivå +8,3 till +8,7. 
Portrycksfördelningen mot djupet är således något lägre än hydrostatiskt tryck. 
Troligtvis beror detta på att friktionsjorden under leran har hydraulisk kontakt 
med Göta älv.

7.3.4 Landområde öst
Hydrogeologiska undersökningar har utförts i två undersökningspunkter, 21C104 
och 21C114.

I punkt 21C104 har portryckspetsar installerats på tre nivåer i leran, på 6 m, 10 
m och på 15,5 m djup under befintlig markyta. Dessutom har ett grundvattenrör 
installerats i friktionsjorden under leran på 23,5 m djup under befintlig markyta. 
Portrycksspetsarna har loggat värden en gång per dygn och stabiliserade värden 
har uppmätts under perioden oktober 2021 till april 2022. Under perioden 
november 2021 till april 2022 har grundvattenröret avlästs vid tre tillfällen. 
Mätningarna på 6 m djup visar på en portrycksnivå i leran motsvarande en fri 
grundvattenyta ca 0,6-0,9 m under markytan vilket motsvarar nivå +11,4 till 
+11,7. Mätningarna på 10 m djup visar på en portrycksnivå i leran motsvarande 
en fri grundvattenyta ca 1,9-2,1 m under markytan vilket motsvarar nivå +10,1 
till +10,3. Mätningarna på 15,5 m djup visar på en portrycksnivå i leran 
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motsvarande en fri grundvattenyta ca 3,6-3,8 m under markytan vilket 
motsvarar nivå +8,5 till +8,7. Mätningarna i grundvattenröret visar på en 
trycknivå i friktionsjorden motsvarande en fri grundvattenyta ca 4,4-4,8 m 
under befintlig markyta vilket motsvarar nivå +7,5 till+7,9. 
Portrycksfördelningen mot djupet är således något lägre än hydrostatiskt tryck. 
Uppmätta trycknivåer i grundvattenröret visar god överensstämmelse med 
medelvattennivån i Göta älv. Troligtvis beror detta på att friktionsjorden under 
leran har hydraulisk kontakt med Göta älv.

I punkt 21C114 har ett grundvattenrör installerats i friktionsjorden under leran 
på 6,4 m djup under befintlig markyta. Grundvattenröret har avlästs vid tre 
tillfällen under perioden november 2021 till april 2022. Mätningarna visar på en 
trycknivå i friktionsjorden motsvarande en fri grundvattenyta ca 1,7-2,4 m 
under befintlig markyta vilket motsvarar nivå +17,3 till +18,0.

8 Valda beräkningsparametrar
För en detaljerad redovisning av geotekniska jordmaterialparametrar samt motiv 
till valda beräkningsparametrar se Bilaga 6 - Val av jordmodell. 

8.1 Jordmaterialparametrar
Valda karakteristiska och dimensionerande beräkningsparametrar för jordens 
hållfasthetsegenskaper och tunghet för respektive delområde redovisas i Bilaga 
4. Valda parametrar för lerans korrigerade odränerade skjuvhållfasthet och 
densitet redovisas även i diagram i Bilaga 1 och Bilaga 2. För dokumentation och 
beskrivning av framtagen jordmodell, se Bilaga 6.

Lerans dränerade skjuvhållfasthet har uppskattats empiriskt med 
kohesionsinterceptet c'k=0,1*cuk och Φ'k = 30°.
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8.1.1 Delområde Göta älv
Tabeller med karakteristiska och dimensionerande materialparametrar redovisas 
i Bilaga 4. Vald odränerad skjuvhållfasthet och vald tunghet mot nivå redovisas i 
diagram i Figur 21, samt i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Figur 21 Diagram med valda värden för skjuvhållfasthet och tunghet för delområde Göta älv. 
Diagrammen redovisas i större skala i Bilaga 1 och Bilaga 2
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8.1.2 Landområde nordväst
Tabeller med karakteristiska och dimensionerande materialparametrar redovisas 
i Bilaga 4. Vald odränerad skjuvhållfasthet och vald tunghet mot nivå redovisas i 
diagram i Figur 22, samt Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Figur 22 Diagram med valda värden för skjuvhållfasthet och tunghet för landlera nordväst. 
Diagrammen redovisas i större skala i Bilaga 1 och Bilaga 2
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8.1.3 Landområde väst
Tabeller med karakteristiska och dimensionerande materialparametrar redovisas 
i Bilaga 4. Vald odränerad skjuvhållfasthet och vald tunghet mot nivå redovisas i 
diagram i Figur 23, samt i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Figur 23 Diagram med valda värden för skjuvhållfasthet och tunghet för landlera väst. 
Diagrammen redovisas i större skala i Bilaga 1 och Bilaga 2
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8.1.4 Landområde öst
Tabeller med karakteristiska och dimensionerande materialparametrar redovisas 
i Bilaga 4. Vald odränerad skjuvhållfasthet och vald tunghet mot nivå redovisas i 
diagram i Figur 24 samt i Bilaga 1 och Bilaga 2.

Figur 24 Diagram med valda värden för skjuvhållfasthet och tunghet för landlera öst. 
Diagrammen redovisas i större skala i Bilaga 1 och Bilaga 2
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8.2 Anisotropifunktion
Inom landområde väst har triaxialförsök utförts i två undersökningspunkter 
21C110 och 21C111. Den aktiva skjuvhållfasthetsfördelningen har valts utifrån 
resultaten av triaxialförsöken, se Figur 25. Kvoten mellan den valda aktiva 
skjuvhållfastheten och den valda direkta skjuvhållfastheten uppgår till 1,5, vilket 
ger ett värde på vilojordstryckskoefficienten K0NC på ca 0,56.

Figur 25 Vald direkt och aktiv skjuvhållfasthet i landlera väst

( )
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Inom landområde nordväst har inga triaxialförsök utförts. Den valda aktiva 
skjuvhållfastheten har istället beräknats med K0NC som bestämts empiriskt med 
hjälp av konflytgränsen. Konflytgränsen har valts till 65 % genom hela 
lerprofilen, vilket ger ett värde på K0NC som är lika med ca 0,63. Med hjälp av 
ekvationen som redovisas i kapitel 5 erhålls kvoten mellan den aktiva 
skjuvhållfastheten och den direkta skjuvhållfastheten till 1,4 för ett skjuvplan 
med lutningen  = 60 °. Denna kvot är således lägre än kvoten mellan aktiv och 
direkt skjuvhållfasthet som utvärderats inom landlera väst (1,5). Detta bedöms 
således vara ett konservativt val. Vald aktiv skjuvhållfasthet redovisas i Figur 26 
nedan.

Figur 26 Vald direkt och aktiv skjuvhållfasthet i landlera nordväst

Inga triaxialförsök har utförts i leran under Göta älv. I stabilitetsberäkningarna 
hamnar älvleran primärt i passivzonen för de kritiska glidytorna. Genom att 
enbart tillgodoräkna anisotropi för landlera (aktivzon) riskerar anisotropieffekten 
längs glidytan att överskattas. Därför har utvärderad anisotropifunktion för 
landlera nordväst respektive landlera väst nyttjats även för älvleran. I norr har 
konflytgränsen således valts till 65 % genom hela lerprofilen (landområde 
nordväst), vilket ger ett värde på K0NC som är lika med ca 0,63. Med hjälp av 
ekvationen som redovisas i kapitel 5 erhålls kvoten mellan den passiva 
skjuvhållfastheten och den direkta skjuvhållfastheten till 0,87 för ett skjuvplan 
med lutningen  = -30 °. I den nordligaste belägna kolvpunkten i Göta älv 
varierar konflytgränsen i huvudsak mellan 45 och 60 %. Detta ger en 
motsvarande kvot mellan passiv och direkt skjuvhållfasthet på ca 0,79-0,85. 
Med detta tillvägagångssätt överskattas möjligtvis den passiva 
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skjuvhållfastheten således. I aktuell stabilitetssektion är glidytans passiva del 
begränsad och därmed även effekten av tillgodoräknad anisotropi. Längre 
söderut har ett K0NC motsvarande 0,56 nyttjats. Med hjälp av ekvationen som 
redovisas i kapitel 5 erhålls kvoten mellan den passiva skjuvhållfastheten och 
den direkta skjuvhållfastheten till 0,84 för ett skjuvplan med lutningen 
 = -30 °. I den sydligaste belägna kolvpunkten i Göta älv varierar 
konflytgränsen mellan 55 och 75 %. Detta ger en motsvarande kvot mellan 
passiv och direkt skjuvhållfasthet på ca 0,84-0,90. Med detta tillvägagångssätt 
ligger beräknad passiv skjuvhållfasthet i den undre delen av uppskattat intervall 
och borde således vara på säker sida.

Inom landområde öst har inga triaxialförsök utförts. I stabilitetsberäkningarna 
har inga anistropieffekter beaktats för landlera öst.
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8.3 Portrycksmodell
Grundvatten- och portrycksmätningar inom utredningsområdet visar att 
portrycken i området närmast Göta älv följer en hydrostatisk portrycksfördelning 
som i hög utsträckning korresponderar med Göta älvs medelvattennivå. Längre 
från Göta älv har uppmätt portrycksfördelning konstaterats vara lägre än 
hydrostatisk portryckfördelning. Därför redovisas resultaten av 
portrycksmätningarna uppdelat för respektive delområde. Portrycksdiagrammen 
redovisas även i Bilaga 3. Portrycksmodellen har valts från mätresultat till och 
med den 14:e januari 2022. 

8.3.1 Landområde nordväst
Valt portryck för landområde nordväst redovisas i Figur 27 nedan. Portrycken 
har valts motsvarande en hydrostatisk portrycksfördelning utifrån maximalt 
uppmätta portryck i den övre delen av lerprofilen. Vald portrycksfördelning blir 
därmed högre än uppmätta portryck i lerprofilens undre del. Skillnaden blir 
större med ökat avstånd från Göta älv. För djupare och längre glidytor med 
bakkanten belägen på ett större avstånd från Göta älv, bedöms vald 
portrycksmodell vara ett konservativt antagande. 

Figur 27 Valt portryck inom landområde nordväst. Diagrammet redovisas även i Bilaga 3 
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8.3.2 Landområde väst
Valt portryck för landområde väst redovisas i Figur 28 nedan. Portrycken har 
valts motsvarande en hydrostatisk portrycksfördelning utifrån maximalt 
uppmätta portryck i den övre delen av lerprofilen. Vald portrycksfördelning blir 
därmed högre än uppmätta portryck i lerprofilens undre del. Skillnaden blir 
större för portrycksstationerna som ligger längre från Göta älv. För djupare och 
längre glidytor med bakkanten belägen på ett större avstånd från Göta älv, 
bedöms vald portrycksmodell vara ett konservativt antagande.

Figur 28 Valt portryck inom landområde väst. Diagrammet redovisas även i Bilaga 3
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8.3.3 Landområde öst
Valt portryck för landområde öst redovisas i Figur 29 nedan. Portrycken har valts 
motsvarande en hydrostatisk portrycksfördelning utifrån maximalt uppmätta 
portryck i den övre delen av lerprofilen. Vald portrycksfördelning blir därmed 
högre än uppmätta portryck i lerprofilens undre del. Skillnaden blir större för 
portrycksstationerna som ligger längre från Göta älv. För djupare och längre 
glidytor med bakkanten belägen på ett större avstånd från Göta älv, bedöms 
vald portrycksmodell vara ett konservativt antagande.

Figur 29 Valt portryck inom landområde öst. Diagrammet redovisas även i Bilaga 3

8.4 Vattenstånd i Göta älv
Göta älv är reglerad och i anslutning till Edet har SGI angivit följande 
vattenståndsnivåer, se Tabell 3. Vidare har SGI angivit att en vattenyta 
motsvarande lägsta lågvatten, LLW på nivå +6,6 ska användas i 
stabilitetsberäkningarna.

Tabell 3 Vattenstånd Göta älv

Referenspunkt Ca längdmätning MW LLW HHW

Lilla Edet Sluss 6 ÖVY 31/600 +7,2 +6,6 +7,5
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8.5 Laster
På befintliga vägar har laster enligt TK Geo 13 ver. 2.0 tillämpats. För 
beräkningar med totalsäkerhetsmetoden uppgår karakteristisk ytlast till 20 kPa 
och för beräkning med partialkoefficientmetoden uppgår den karakteristiska 
ytlasten till 15 kPa. 

Inom ytor som i dagsläget nyttjas av diverse verksamheter för exempelvis 
upplags- och transportytor har en generell karakteristisk ytlast om 10 kPa 
tillämpats på markytan för beräkningar med totalsäkerhetsmetoden. Lasten har i 
beräkningarna antagit vara temporär och har därmed inte beaktats i 
beräkningar med kombinerad analys. Dock har känslighetsanalyser utförts för 
att undersöka beräknad säkerhetsfaktors känslighet för lastens varaktighet, se 
kapitel 9.2.

För beräkning med partialkoefficientmetoden har den utbredda karakteristiska 
temporära lasten inom upplags- och transportytor satts till 8 kPa för att 
korrelera med förhållandet mellan dimensionerande och karakteristisk trafiklast i 
enlighet med TK Geo 13.

För byggnader har 10 kPa/våning tillämpats.



 
SGI – DELEGATIONEN FÖR GÖTA ÄLV  

EDET, LILLA EDETS KOMMUN, 31100OPM01
DIARIENR 6.2-2007-0535, UPPDRAGSNR 10008

PM GEOTEKNIK, 2022-06-30

https://cowi.sharepoint.com/sites/A227180-project/Shared Documents/4-Projektering/02-Utredningar/G/Text/Edet/PM/31100OPM01.docx

47

9 Känslighetsanalys
Känslighetsanalys har utförts för att säkerställa den valda jordmodellens 
robusthet och undersöka sårbarheten för förändring av områdets 
portrycksförhållanden och förändrad geometri till följd av erosion. 

Samtliga känslighetsanalyser har beräknats med anisotropi.

9.1 Förändrad geometri till följd av erosion
Känslighetsanalys har utförts med hänsyn till förändrad geometri av Göta älvs 
botten på grund av erosion till följd av strömmande vatten eller fartygstrafik. 
Känslighetsanalysen har utförts genom att befintlig älvbotten har sänkts med 
1 och 2 m enligt typsektioner framtagna och tillhandahållna av beställaren, SGI. 

För Edet tillämpas främst typsektion A1 för en slänt utan undervattenshylla och 
med erosionsskydd i vattenbrynet, se Figur 30.

Figur 30 Typsektion för slänt utan undervattenshylla och med erosionsskydd i 
vattenbrynet.

I beräkningssektion 30/940 finns en befintlig undervattenshylla. I denna sektion 
tillämpas typsektion B1-1 respektive typsektion B1-2 för en slänt med 
undervattenshylla och med erosionsskydd i vattenbrynet, se Figur 31 och 
Figur 32.

Figur 31 Typsektion för slänt med undervattenshylla och med erosionsskydd i vattenbrynet, där 
undervattenshyllan eroderas med triangulär fördelning från land mot hyllans släntkrön
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Figur 32 Typsektion för slänt med undervattenshylla och med erosionsskydd i vattenbrynet, där 
erosion främst sker utanför undervattenshyllan

Dessutom har en stabilitetsberäkning utförts där undervattenshyllan tas bort 
genom att en rät linje dras mellan befintligt erosionsskydd och 
undervattenshyllans släntfot, se Figur 33

Figur 33 Sektion 30/940 där undervattenshyllan tagits bort

9.2 Belastning på markytan
Inom aktuellt utredningsområde bedrivs verksamhet där markytan inom 
fastigheterna belastas genom transporter och upplag. Känslighetsanalyser med 
avseende på belastningens storlek, placering och varaktighet i tid har utförts för 
respektive beräkningssektion enligt beskrivning nedan. 

I sektion 30/820 har beräkning utförts med utökad belastning på markytan med 
10 kPa inom grönområdet mellan fastighetsmarken och släntkrön mot Göta älv. 
För att undersöka beräknad säkerhetsfaktors känslighet för lastens varaktighet 
har beräkning utförts med kombinerad analys där last om 10 kPa inom 
fastighetsmarken antas vara permanent.

I sektion 30/940 har beräkning utförts med ökad belastning från 10 kPa till 20 
kPa för befintlig byggnad (båtklubben) som är belägen strax bakom släntkrön 
mot Göta älv. Öster om båtklubbens område nyttjas marken i dagsläget som 
uppställningsyta. För att undersöka beräknad säkerhetsfaktors känslighet för 
lastens varaktighet har beräkning utförts med kombinerad analys där last om 
10 kPa inom uppställningsytan antas vara permanent.

Sektion 31/040 och 31/100 är båda delvis belägna inom fastigheten 
Cementgjutaren. Inom denna fastighet finns ett område närmast Göta älv som 
inte får belastas med upplag enligt detaljplan, se Figur 34. Det förefaller dock 
som att markytan i dagsläget nyttjas för uppställning etc. Känslighetsanalyser 
har utförts med last på markytan om 10 kPa ända ut till släntkrön med både 
odränerad och kombinerad analys. Känslighetsanalys har även utförts med 
kombinerad analys med permanent last om 10 kPa fram till gränsen för området 
som får belastas med upplag för att undersöka belastningsrestriktionens 
betydelse.
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Figur 34 Utsnitt ur detaljplan, DPL_15-LIS-647 (grå/svart) ihopklippt med utdrag ur grundkartan 
(grön) samt med beräkningssektionernas planläge (rött).

I sektion 31/170 har beräkning utförts med kombinerad analys där last om 
10 kPa inom området närmast Göta älv har antagits vara permanent för att på 
så sätt undersöka beräknad säkerhetsfaktors känslighet för lastens varaktighet.

9.3 Förändring av portrycksförhållanden
Stabilitetsanalysen har utförts med hydrostatisk portryckfördelning utifrån 
maximalt uppmätta grundvattennivåer. 

För att hantera eventuella årstidsvariationer, framtida ökande portryckstillstånd 
på grund av klimatförändringar och för att kontrollera eventuella osäkerheter i 
gjorda val har en känslighetsanalys utförts i sektion 31/100O med den lägsta 
säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott för befintliga förhållanden. Vid känslighets-
analysen har grundvattenytan lagts i nivå med befintlig markyta. Detta 
motsvarar en portrycksökning med ca 12 kPa i området närmast släntkrön. 

Gällande långtidsperspektivet och framtida klimatförändringar ses främst längre 
perioder av torka eller plötsliga skyfall som möjliga företeelser. Vid långa 
perioder av torka kommer portrycksnivåerna minska och förbättra 
stabilitetsförhållandena. Vid plötsliga skyfall kommer den stora vattenmängden 
troligtvis rinna på markytan eller ner i Göta älv och inte påverka 
portrycksnivåerna i högre grad. Störst risk för stabilitetsbrott är när marken är 
helt vattenmättad i släntkrön (t.ex. efter ett skyfall), men där Göta älvs 
vattenyta ändå skulle vara i nivå med lägsta lågvatten, LLW, motsvarande nivå 
+6,6. Detta värsta scenario har beaktats i stabilitetsberäkningarna i samband 
med känslighetsanalysen.
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10 Åtgärder
Eventuella stabilitetshöjande åtgärder kan övergripande delas in i tre kategorier, 
ökning av lasten på den mothållande sidan, sänkning av lasten inom den 
pådrivande sidan och höjning av jordens sammanlagda hållfasthet.

10.1 Tryckbank/erosionsskydd
Tryckbank innebär att nya massor läggs på den mothållande sidan. Beroende av 
behovet av tryckbankens storlek kan det handla om ett erosionsskydd eller en 
större utfyllnad. 

Fördelen med tryckbank är att det är en robust åtgärd som kräver mycket lite 
underhåll och är lämplig om massöverskott föreligger (billiga massor). Som 
erosionsskydd motverkar åtgärden dessutom att ytterligare jord eroderas bort 
under erosionsskyddet. Nackdelen med tryckbank/erosionsskydd är att det 
innebär en utfyllnad i Göta älv och att utfyllda massor kan innebära ökad erosion 
uppströms eller nedströms från tryckbanken/erosionsskyddet. Utläggning av 
tryckbank i älven minskar älvens våta area och därmed möjlig kraftproduktion.

10.2 Avschaktning
Avschaktning innebär att befintliga jordmassor schaktas bort på den pådrivande 
sidan. Avschaktningen kan utföras till exempel genom att befintlig slänt flackas 
ut eller att slänten läggs i terrasser. Avschaktningens utseende varierar 
beroende på släntens utseende och begränsningar från befintligheter.

Fördelen med avschaktning är att det är en robust åtgärd som kräver mycket 
lite underhåll och är en relativt billig åtgärd. Nackdelen med avschaktning är 
ofta ett större ingrepp i naturmiljön med röjning av vegetation. Avschaktning 
under vatten kan leda till grumling.

10.3 Kalkcementpelare
Kalkcementpelare innebär att områdets sammanlagda hållfasthetsparametrar 
höjs genom att pelare installeras där kalk och cement blandas med befintlig lera.

Kalkcementpelare nyttjas när avschaktning och/eller tryckbank inte är 
genomförbara eller tillräckliga av olika anledningar. Kalkcementpelare är en 
dyrare åtgärd än både avschaktning och tryckbank men innebär oftast att 
områdets topografi kan återställas till ursprungsutseendet. Dock bedöms 
metoden ha betydligt större miljöpåverkan avseende koldioxidutsläpp än 
avschaktning respektive tryckbank.
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11 Övriga förutsättningar, stabilitetsanalys
En bedömning av områdets gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar för 
stabilitetsberäkningar har utförts enligt IEG Rapport 4:2010 och syftar till att 
vara del av förståelsen för rådande stabilitetsförhållanden inom området. 
Bedömningen redovisas i Tabell 4.

Tabell 4 Gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar för stabilitetsberäkningar

Förutsättningar Gynnsamma Ogynnsamma

Konsekvenser av 
skred

Få tvärgående vattendrag 
med utlopp i Göta älv

Risk för människoliv och 
ekonomisk skada 

Risk för bakåtgripande skred

Förekomst av kvicklera

Släntens beständighet Fungerande erosionsskydd i 
längs hela området

Göta älv är reglerad

Släntens geometri Markytans geometri är 
hämtad utifrån höjddata 
tillsammans med avvägda 
sektioner

Göta älvs botten är lodad

Förändringar i slänten Ingen nyexploatering 
planerad

Tidigare spår av jordskred, 
dock troligtvis inte i nutid.

Fältundersökningens 
innehåll och 
omfattning

CPTU-R sonderingar är 
utförda

Kvalificerade 
undersökningar (CPTU-
sondering, vingförsök och 
ostörd provtagning) har 
utförts.

Laboratorieundersökni
ngens innehåll och 
omfattning

Upptagna prover har 
klassificerats i laboratorium

Kvalificerade 
laboratorieanalyser är 
utförda i flertalet punkter, 
CRS-försök, direkta 
skjuvförsök och 
triaxialförsök
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Förutsättningar Gynnsamma Ogynnsamma

Jordens egenskaper Relativt liten spridning i 
hållfasthetsegenskaper

Homogen jord, inga 
sammanhängande skikt

Jordlagerföljden består av 
lera

Förekomst av kvicklera

Grundvatten- och 
portrycksförhållanden

Långtidsobservationer finns 
(i västra och östra 
delområdet)

Automatiskt loggande 
portrycksmätare är 
installerade

Portrycksmätare är 
installerade i flertalet 
undersökningspunkter

Konservativ bedömning från 
utförda mätningar 

Liten variation i uppmätta 
portryck

Känslighetsanalys är utförd i 
en sektion för förhöjda 
portrycksnivåer.

Relativt korta mätserier (i 
nordvästra delområdet)

Ytvattenförhållanden Karaktäristiska vattenstånd i 
Göta älv är kända

Göta älv är reglerad

Analys- och 
beräkningsarbetets 
tillförlitlighet

Stort antal beräknade 
glidytor

Känslighetsanalys utförd

Tvådimensionell analys

Stora glidytor

Förutsättningarna bedöms till övervägande del vara gynnsamma, men det finns 
kvicklera inom området och därmed finns det risk för bakåtgripande skred med 
stor omgivningspåverkan.
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12 Beräkningar och resultat
Säkerheten mot stabilitetsbrott har kontrollerats i en sektion med huvudsakligt 
planläge inom delområde landlera nordväst, km 30/820 och i fyra sektioner med 
huvudsakligt planläge inom delområde landlera väst, km 30/940, km 31/040, 
km 31/100 och km 31/170, enligt Göta älvs längdmätning. Beräknings-
sektionernas läge och utbredning i plan framgår av Figur 35 nedan. Resultaten 
från stabilitetsanalysen redovisas uppdelat mellan totalsäkerhetsmetoden och 
partialsäkerhetsmetoden. Resultaten redovisas för respektive sektion. Under 
respektive resultattabell ges kommentarer till beräkningsresultaten.

Figur 35 Redovisning av beräkningssektionernas läge och utbredning i plan

12.1 Totalsäkerhetsmetoden
I Tabell 5 - Tabell 9 nedan redovisas resultat för beräkningar med 
karakteristiska parametrar. Beräkningar har utförts för befintliga förhållanden 
med och utan hänsyn till anisotropi. Känslighetsanalyser samt beräkningar för 
eventuella åtgärdsförslag har utförts med beaktande av anisotropi. 
Beräkningsresultaten redovisas även i Bilaga 5.

För samtliga sektioner redovisas en representativ glidyta från beräkningarna. I 
underliggande tabell är resultat från aktuell beräkning understruken och 
fetmarkerad.
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12.1.1 Beräkningssektion 30/820O
Kritiska glidytor i sektion 30/820O är relativt stora och omfattar hela slänten 
mot Göta älv. I Figur 36 nedan redovisas en representativ glidyta. 

Figur 36 Sektion 30/820O. Befintliga förhållanden, odränerad analys med beaktande av 
anisotropi.

Tabell 5 Beräkningsresultat för stabilitetsanalys i sektion 30/820O, rödmarkerade värden uppfyller 
ej krav på erforderlig säkerhetsfaktor, Fc≥1,4 och Fkomb≥1,3

Sektion 30/820O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Befintlig sektion 1,39 1,34 5:1-5:3

Befintlig sektion med beaktande 
av anisotropi

1,55 1,37 5:4-5:6

Känslighetsanalys: Last från 
verksamhet om 10 kPa inom 
grönyta fram till släntkrön

Med beaktande av anisotropi

1,44 - 5:7

Känslighetsanalys: Permanent 
last om 10 kPa inom fastighet

Med beaktande av anisotropi

- 1,37 5:8-5:9

Känslighetsanalys erosion: 
Älvbotten har sänkts 1 m utanför 
befintligt erosionsskydd

Med beaktande av anisotropi

1,55 1,36 5:10-5:12
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Sektion 30/820O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Känslighetsanalys erosion:
älvbotten har sänkts 2 m utanför 
befintligt erosionsskydd

Med beaktande av anisotropi

1,55 1,36 5:13-5:15

Beräkningsresultaten för sektion 30/820O visar att erforderlig säkerhetsfaktor 
mot stabilitetsbrott uppfylls för befintliga förhållanden för beräkning med 
kombinerad analys med och utan anisotropi och odränerad analys med 
anisotropi. Beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott för odränerad analys 
utan anisotropi är precis under gällande krav 

För känslighetsanalysen med en utbredd last om 10 kPa inom grönytan fram till 
släntkrön minskar beräknad säkerhetsfaktor, men gällande krav uppfylls 
fortfarande. Vidare kan konstateras att känslighetsanalysen där utbredd last om 
10 kPa inom uppställningsytan antas vara permanent, inte påverkar kritisk 
glidyta och erforderlig säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott uppfylls. Utförda 
känslighetsanalyser för ett framtida scenario där bottennivån i Göta älv sänks 
med 1 m till 2 m på grund av erosion visar att den kritiska glidytan inte 
påverkas i någon större utsträckning och att erforderlig säkerhetsfaktor uppfylls 
för odränerad och kombinerad analys.
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12.1.2 Beräkningssektion 30/940O
Kritiska glidytor i sektion 30/940O är övergripande relativt små och omfattar 
främst den bakre slänten, öster om båtklubbens lokal. I Figur 37 nedan 
redovisas kritisk glidyta för odränerad analys samt geometrier och 
säkerhetsfaktorer för större glidytor.

Figur 37 Sektion 30/940O. Befintliga förhållanden, odränerad analys med beaktande av 
anisotropi.

Tabell 6 Beräkningsresultat för stabilitetsanalys i sektion km 30/940O rödmarkerade
värden uppfyller ej krav på erforderlig säkerhetsfaktor, Fc≥1,4 och Fkomb≥1,3

Sektion 30/940O,
Beskrivning

Odränerad analys Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Befintlig sektion 1,32 1,33 (1,30 
kritisk ytlig 
glidyta)

5:20-5:22

Befintlig sektion med beaktande 
av anisotropi

1,48 1,39 (glidyta 
undervattensslä
nt) (1,30 kritisk 
ytlig glidyta)

5:23-5:25

Känslighetsanalys: Last ökad till 
20 kPa för byggnad närmast älven

Med beaktande av anisotropi

1,85-1,881) 

(1,48 kritisk 
glidyta) 

1,791) 
(1,30 kritisk 
ytlig glidyta)

5:26-5:28
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Sektion 30/940O,
Beskrivning

Odränerad analys Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Känslighetsanalys: Permanent last 
om 10 kPa inom fastighet bakom 
släntkrön

Med beaktande av anisotropi

- 1,35 (1,30 
kritisk ytlig 
glidyta)

5:29-5:30

Känslighetsanalys erosion:
Älvbotten har sänkts 1 m utanför 
befintligt erosionsskydd

Med beaktande av anisotropi

1,92-2,091) (1,48 
kritisk glidyta)

1,60-1,971) 
(1,30 kritisk 
ytlig glidyta)

5:31-5:33

Känslighetsanalys erosion:
älvbotten har sänkts 2 m utanför 
befintligt erosionsskydd

Med beaktande av anisotropi

1,88-2,001) (1,48 
kritisk glidyta)

1,61-1,941) 
(1,30 kritisk 
ytlig glidyta) 

5:34-5:36

Känslighetsanalys erosion:
Erosion av undervattenslänt

Med beaktande av anisotropi

1,88-1,901) (1,48 
kritisk glidyta)

1,50-1,961) (1,30 
kritisk ytlig 
glidyta)  

5:37-5:39

Känslighetsanalys erosion: 
älvbotten har sänkts 1 m utanför 
undervattenslänt

Med beaktande av anisotropi

1,95-1,991) (1,48 
kritisk glidyta)

1,39-2,001) (1,30 
kritisk ytlig 
glidyta) 

5:40-5:42

1)glidytor som bedöms påverkas av känslighetsanalysen

Beräkningsresultaten för sektion 30/940O visar att erforderlig säkerhetsfaktor 
mot stabilitetsbrott uppfylls för befintliga förhållanden för beräkning med 
kombinerad analys med och utan anisotropi och odränerad analys med 
anisotropi. Beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott för odränerad analys 
utan anisotropi uppfyller ej gällande krav.

Känslighetsanalysen med en ökad belastning från 10 kPa till 20 kPa för befintlig 
byggnad påverkar inte kritisk glidyta för vare sig odränerad eller kombinerad 
analys och erforderlig säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott uppfylls. Vidare kan 
konstateras att känslighetsanalysen där utbredd last om 10 kPa inom 
uppställningsytan öster om båtklubben antas vara permanent, inte påverkar 
kritisk glidyta och erforderlig säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott uppfylls. 
Utförda känslighetsanalyser för ett framtida scenario där bottennivån i Göta älv 
sänks med 1 m till 2 m eller där undervattensslänten flackas ut på grund av 
erosion visar att den kritiska glidytan inte påverkas och att erforderlig 
säkerhetsfaktor uppfylls för odränerad och kombinerad analys för samtliga 
beräknade fall.
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12.1.3 Beräkningssektion 31/040O
Kritiska glidytor i sektion 31/040O är relativt stora och omfattar hela slänten 
mot Göta älv. I Figur 38 nedan redovisas en representativ glidyta.

Figur 38 Sektion 31/040O. Känslighetsanalys för befintliga förhållanden, odränerad analys med 
beaktande av anisotropi, där last från verksamhet lagts fram till släntkrön enligt bedömt 
faktiskt nyttjande av fastighetsmarken.

Tabell 7 Beräkningsresultat för stabilitetsanalys i sektion km 31/040O, rödmarkerade
värden uppfyller ej krav på erforderlig säkerhetsfaktor, Fc≥1,4 och Fkomb.≥1,3

Sektion 31/040O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Befintlig sektion 1,33 1,32 5:47-5:49

Befintlig sektion med beaktande av 
anisotropi

1,49 1,49 5:50-5:52

Känslighetsanalys: Last från 
verksamhet ända fram till släntkrön

Med beaktande av anisotropi

1,48 1,45 (1,44 
kritisk ytlig 
glidyta genom 
fyllning och 
friktionsjord) 

5:53-5:55
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Sektion 31/040O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Känslighetsanalys: Permanent last om 
10 kPa fram till gräns för område som 
inte för belastas med upplag enligt 
detaljplan

Med beaktande av anisotropi

- 1,46 5:56-5:57

Känslighetsanalys erosion:
Älvbotten har sänkts 1 m utanför 
befintligt erosionsskydd

Med beaktande av anisotropi

1,46 1,45 5:58-5:60

Känslighetsanalys erosion:
Älvbotten har sänkts 2 m utanför 
befintligt erosionsskydd

Med beaktande av anisotropi

1,44 1,41 5:61-5:63

Beräkningsresultaten för sektion 31/040O visar att erforderlig säkerhetsfaktor 
mot stabilitetsbrott uppfylls för befintliga förhållanden för beräkning med 
kombinerad analys med och utan anisotropi och odränerad analys med 
anisotropi. Beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott för odränerad analys 
utan anisotropi uppfyller ej gällande krav.

Utförd känslighetsanalys med utbredd last om 10 kPa fram till släntkrön, enligt 
bedömt faktiskt nyttjande av fastighetsmarken, visar att beräknad 
säkerhetsfaktor minskar, men att gällande krav fortfarande uppfylls. Även för 
känslighetsanalysen med en utbredd permanent last om 10 kPa fram till gräns 
för område som inte får belastas enligt detaljplan, uppfylls gällande krav. 
Utförda känslighetsanalyser för ett framtida scenario där bottennivån i Göta älv 
sänks med 1 m till 2 m på grund av erosion visar att beräknad säkerhetsfaktor 
minskar men att erforderlig säkerhetsfaktor fortfarande uppfylls för odränerad 
och kombinerad analys.
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12.1.4 Beräkningssektion 31/100O
Kritiska glidytor i sektion 31/100O är relativt stora och omfattar hela slänten 
mot Göta älv. I Figur 39 nedan redovisas en representativ glidyta.

Figur 39 Sektion 31/100O. Känslighetsanalys för befintliga förhållanden, kombinerad analys med 
beaktande av anisotropi, där last från verksamhet lagts fram till släntkrön enligt bedömt 
faktiskt nyttjande av fastighetsmarken.

Tabell 8 Beräkningsresultat för stabilitetsanalys i sektion km 31/100O, rödmarkerade värden 
uppfyller ej krav på erforderlig säkerhetsfaktor, Fc≥1,4 och Fkomb.≥1,3

Sektion 31/100O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Befintlig sektion 1,19 1,15 5:68-5:70

Befintlig sektion med beaktande 
av anisotropi

1,35 1,21 5:71-5:73

Känslighetsanalys: 
Grundvattenytan har höjts till 
markytans nivå

Med beaktande av anisotropi

- 1,09 5:74-5:75

Känslighetsanalys: Last från 
verksamhet ända ut till släntkrön

Med beaktande av anisotropi

1,28 1,18 5:76-5:78
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Sektion 31/100O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Känslighetsanalys: Permanent last 
om 10 kPa fram till gräns för 
område som inte för belastas 
med upplag enligt detaljplan

Med beaktande av anisotropi

- 1,21 5:79-5:80

Känslighetsanalys erosion:
Älvbotten har sänkts 1 m utanför 
befintligt erosionsskydd

Med beaktande av anisotropi

1,33 1,17 5:81-5:83

Känslighetsanalys erosion:
Älvbotten har sänkts 2 m utanför 
befintligt erosionsskydd

Med beaktande av anisotropi

1,31 1,13 5:84-5:86

Förstärkt sektion: avlastning 
genom avschaktning av slänt mot 
Göta älv. Avschaktning från nivå 
+9,4 och med släntlutning 1:5

Med beaktande av anisotropi

1,41 1,35 5:87-5:89

Beräkningsresultaten för sektion 31/040O visar att erforderlig säkerhetsfaktor 
mot stabilitetsbrott inte uppfylls för befintliga förhållanden för beräkning med 
kombinerad analys och odränerad analys med respektive utan anisotropi.

Utförd känslighetsanalys med utbredd last om 10 kPa fram till släntkrön, enligt 
bedömt faktiskt nyttjande av fastighetsmarken, visar att beräknad 
säkerhetsfaktor minskar, men att den fortfarande är större än 1,0 (vilket 
teoretiskt innebär att slänten går till brott). För känslighetsanalysen med en 
utbredd permanent last om 10 kPa fram till gräns för område som inte får 
belastas enligt detaljplan, är beräknad säkerhetsfaktor opåverkad jämfört med 
beräkningen för obelastad markyta. Känslighetsanalysen där grundvattenytan 
höjts till markytans nivå medför att beräknad säkerhetsfaktor mot 
stabilitetsbrott minskar, men att den fortfarande är större än 1,0.

Utförda känslighetsanalyser för ett framtida scenario där bottennivån i Göta älv 
sänks med 1 m till 2 m på grund av erosion visar att beräknad säkerhetsfaktor 
mot stabilitetsbrott minskar men att den fortfarande är större än 1,0.
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För att uppfylla erforderlig säkerhetsfaktor med totalsäkerhetsmetoden kan en 
avschaktning utföras i slänten mot Göta älv. Utförd beräkning visar att 
avschaktning kan utföras med en bredd av ca 3 m på nivå +9,4 och därifrån 
läggs slänten med lutning ca 1:5. Föreslagen översiktlig åtgärd är framtagen 
utifrån förutsättning att belastning på markytan uppfyller begränsningar angivna 
i detaljplan.

12.1.5 Beräkningssektion 31/170O
Kritiska glidytor i sektion 31/170O beräknade med kombinerad analys är relativt 
små omfattar den övre delen av slänten mot Göta älv. Kritiska glidytor 
beräknade med odränerad analys är relativt stora och omfattar hela slänten. I 
Figur 40 nedan redovisas en representativ glidyta.

Figur 40 Sektion 31/170O. Befintliga förhållanden, odränerad analys med beaktande av 
anisotropi.

Tabell 9 Beräkningsresultat för stabilitetsanalys i sektion km 31/170O, rödmarkerade
värden uppfyller ej krav på erforderlig säkerhetsfaktor, Fc≥1,4 och Fkomb.≥1,3

Sektion 31/170O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Befintlig sektion 1,67 1,63 (1,51 kritisk 
ytlig glidyta) 

5:97-5:99

Befintlig sektion med beaktande 
av anisotropi

1,95 1,63 (1,51 kritisk 
ytlig glidyta)

5:100-5:102

Känslighetsanalys: Permanent last 
om 10 kPa fram till släntkrön

Med beaktande av anisotropi

- 1,58 (1,51 kritisk 
ytlig glidyta)

5:103-5:104
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Beräkningsresultaten för sektion 31/170O visar att erforderlig säkerhetsfaktor 
mot stabilitetsbrott uppfylls för befintliga förhållanden för beräkning med 
kombinerad respektive odränerad analys med och utan anisotropi. 

Utförd känslighetsanalys med en utbredd permanent last om 10 kPa fram till 
släntkrön, påverkar inte kritisk glidyta och erforderlig säkerhetsfaktor mot 
stabilitetsbrott uppfylls.

12.2 Partialkoefficientmetoden
I Tabell 10 - Tabell 14 nedan redovisas resultat för beräkningar med 
partialkoefficientmetoden. Beräkningar för befintliga förhållanden och för 
åtgärdsförslag har utförts med beaktande av anisotropi. Beräkningsresultaten 
redovisas i Bilaga 5.

Resultaten redovisas för respektive sektion. Under respektive resultattabell ges 
kommentarer till beräkningsresultaten.

För samtliga sektioner redovisas en representativ glidyta från beräkningarna. I 
underliggande tabell är resultat för aktuell beräkning understruken och 
fetmarkerad.

12.2.1 Beräkningssektion 30/820O
Kritiska glidytor i sektion 30/820O är relativt stora och omfattar hela slänten 
mot Göta älv. I Figur 41 nedan redovisas en representativ glidyta.

Figur 41 Sektion 30/820O. Befintliga förhållanden, odränerad analys med beaktande av 
anisotropi.
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Tabell 10 Beräkningsresultat för stabilitetsanalys i sektion km 30/820O, rödmarkerade
värden uppfyller ej krav på erforderlig säkerhetsfaktor, FEN≥1,1

Sektion 30/820O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Befintlig sektion 

Beräkning med anisotropi

1,03 1,00 5:16-5:18

Beräkningsresultaten med partialkoefficientmetoden visar att erforderlig 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott inte uppfylls för befintliga förhållanden för 
vare sig odränerad analys eller kombinerad analys. 

Eftersom resultaten för totalsäkerhetmetoden visar att krav för erforderlig 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott uppfylls för befintliga förhållanden har inget 
åtgärdsförslag kontrollberäknats för sektion 30/820.

12.2.2 Beräkningssektion 30/940O
Kritiska glidytor i sektion 30/940O är övergripande relativt små och påverkar 
främst den bakre slänten, öster om båtklubbens lokal. I Figur 42 nedan 
redovisas kritisk glidyta för kombinerad analys samt geometrier och 
säkerhetsfaktorer för större glidytor.

Figur 42 Sektion 30/940O. Befintliga förhållanden, kombinerad analys med beaktande av 
anisotropi.
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Tabell 11 Beräkningsresultat för stabilitetsanalys i sektion km 30/940O, rödmarkerade
värden uppfyller ej krav på erforderlig säkerhetsfaktor, FEN≥1,1 

Sektion 30/940O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Befintlig sektion 

Beräkning med anisotropi

0,99 0,99 5:43-5:45

Beräkningsresultaten med partialkoefficientmetoden visar att erforderlig 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott inte uppfylls för befintliga förhållanden för 
vare sig odränerad analys eller kombinerad analys. Av Figur 42 ovan framgår 
även att det finns glidyta (1,07) genom undervattenshyllan som inte uppfyller 
erforderlig säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott. Denna glidyta styrs av lerans 
dränerade parametrar i varje lamell och ingen anisotropi tillgodoräknas således.

Eftersom resultaten för totalsäkerhetmetoden visar att krav för erforderlig 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott uppfylls för befintliga förhållanden har inget 
åtgärdsförslag kontrollberäknats för sektion 30/940.

12.2.3 Beräkningssektion 31/040O
Kritiska glidytor i sektion 31/040O är relativt stora och omfattar hela slänten 
mot Göta älv. I Figur 43 nedan redovisas en representativ glidyta.

Figur 43 Sektion 31/040O. Befintliga förhållanden, odränerad analys med beaktande av 
anisotropi.
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Tabell 12 Beräkningsresultat för stabilitetsanalys i sektion km 31/040O, rödmarkerade
värden uppfyller ej krav på erforderlig säkerhetsfaktor, FEN≥1,1

Sektion km 31/040O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Befintlig sektion 

Beräkning med anisotropi

0,99 1,00 5:64-5:66

Beräkningsresultaten med partialkoefficientmetoden visar att erforderlig 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott inte uppfylls för befintliga förhållanden för 
vare sig odränerad analys eller kombinerad analys. 

Eftersom resultaten för totalsäkerhetmetoden visar att krav för erforderlig 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott uppfylls för befintliga förhållanden har inget 
åtgärdsförslag kontrollberäknats för sektion 31/040.

12.2.4 Beräkningssektion 31/100O
Kritiska glidytor i sektion 31/100O är relativt stora och omfattar hela slänten 
mot Göta älv. I Figur 44 nedan redovisas en representativ glidyta.

Figur 44 Sektion 31/100O. Befintliga förhållanden, odränerad analys, med beaktande av 
anisotropi.
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Tabell 13 Beräkningsresultat för stabilitetsanalys i sektion 31/100O, rödmarkerade värden 
uppfyller ej krav på erforderlig säkerhetsfaktor, FEN≥1,1

Sektion 31/100O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Befintlig sektion

Beräkning med anisotropi

0,91 0,87 5:90-5:92

Förstärkt sektion: avlastning genom 
avschaktning av slänt mot Göta älv. 
Avschaktning från nivå +9,4 och med 
släntlutning 1:5

Beräkning med anisotropi

0,94 0,94 5:93-5:95

Beräkningsresultaten med partialkoefficientmetoden visar att erforderlig 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott inte uppfylls för befintliga förhållanden för 
vare sig odränerad analys eller kombinerad analys.

Kontrollberäkning med partialkoefficientmetoden av föreslagen avschaktning 
dimensionerad med totalsäkerhetsmetoden visar att åtgärden ej är tillräcklig för 
att uppfylla erforderlig säkerhetsfaktor. Ingen dimensionering av alternativ 
åtgärd utförs i detta skede.
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12.2.5 Beräkningssektion 31/170O
Kritiska glidytor i sektion 31/170O beräknade med kombinerad analys är relativt 
små omfattar den övre delen av slänten mot Göta älv. Kritiska glidytor 
beräknade med odränerad analys är relativt stora och omfattar hela slänten. I 
Figur 45 nedan redovisas en representativ glidyta.

Figur 45 Sektion 31/170O. Befintliga förhållanden, odränerad analys med beaktande av 
anisotropi.

Tabell 14 Beräkningsresultat för stabilitetsanalys i sektion 31/170, rödmarkerade
värden uppfyller ej krav på erforderlig säkerhetsfaktor, FEN≥1,1

Sektion 31/170O,
Beskrivning

Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys

Bilaga:Sida

Befintlig sektion 

Beräkning med anisotropi

1,30 1,25 (1,16 
kritisk ytlig 
glidyta)

5:105-5:107

Beräkningsresultaten med partialkoefficientmetoden visar att erforderlig 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott uppfylls för befintliga förhållanden för 
odränerad analys och kombinerad analys. 

Eftersom resultaten för totalsäkerhetmetoden visar att krav för erforderlig 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott uppfylls för befintliga förhållanden har inget 
åtgärdsförslag kontrollberäknats för sektion 31/170.
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13 Föreslagna åtgärder
För att erhålla tillfredställande säkerhetsfaktor inom det södra delområdet 
föreslås avschaktning av befintlig slänt att utföras med en bredd av ca 3 m på 
nivå +9,4 (HHW +7,5) och därifrån läggs den nya slänten med lutning ca 1:5. 
Föreslagen avschaktning utförs längs en sträcka av ca 45 m och med en total 
bredd av ca 15 m. I Figur 46 redovisas ungefärlig utbredning av föreslagen 
åtgärd i plan.

Figur 46 Ungefärlig utbredning av föreslagen åtgärd

Med en avschaktning minskas lasten på den pådrivande sidan, avschaktningen 
utförs fram till tidigare utförd åtgärd i norr.
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14 Klimatberäkningar
I detta avsnitt redovisas beräknad klimatpåverkan från föreslagen geoteknisk 
åtgärd vid Edet. Klimatberäkningarna har gjorts i Trafikverkets webbaserade 
verktyg Klimatkalkyl som används för beräkning av klimatutsläpp från 
byggande, drift och underhåll av infrastruktur- och anläggningsprojekt. Modellen 
som används i verktyget Klimatkalkyl är baserad på metodik för livscykelanalys 
(LCA) och använder emissionsfaktorer tillsammans med resursschabloner för att 
beräkna nyttjande av energi och klimatbelastning från olika byggdelar inom ett 
anläggningsprojekt. Beräkningarna av klimatpåverkan har gjorts i klimatkalkyl 
version 7.01.

Den föreslagna åtgärden omfattar avschaktning för utjämning av slänt. 
Utsläppen uppstår huvudsakligen vid transport för kvittblivning av uppkomna 
massor. Avståndet till uppläggningsplatsen påverkar därför utsläppen väsentligt. 
Klimatpåverkan från förslaget har beräknats på de poster och mängder som 
anges i Tabell 15.

Tabell 15 Poster som har använts för beräkning av klimatpåverkan, inklusive mängder och 
antaget avstånd för transport av material till, respektive från anläggningsplatsen.

Ingående poster i 
klimatberäkning

Mängder Antaget avstånd för 
transport av material

Schaktmassor 550 m³ 30 km

I Tabell 16 visas klimatpåverkan från åtgärden. Resultat från klimatkalkylen 
visar att åtgärden beräknas medföra utsläpp på totalt 3,5 ton CO₂-ekvivalenter.

Tabell 16 Beräknad klimatpåverkan, i ton CO₂-ekvivalenter

Beräknade utsläpp, ton CO₂ 

Schaktmassor 3,5

Utsläpp totalt 3,5

1 För information om beräkningsmetod för klimatpåverkan hänvisas till 
Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-
verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl/ 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl/
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15 Slutsats och rekommendationer
Stabilitetsutredning med totalsäkerhetsmetoden baseras på grundtanken att ju 
mer information som finns inom ett område, desto lägre krav erfordras på 
beräknad säkerhetsfaktor. I IEG Rapport 4:2010 anges säkerhetsfaktorer, för 
olika utredningsskeden, som ett intervall där gynnsamma och ogynnsamma 
förhållanden vägs ihop till en objektspecifik säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott. 
Erforderlig säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott för denna utredning motsvarar 
den övre gränsen av intervallet.

Denna fördjupade stabilitetsutredning visar att beräknad säkerhetsfaktor mot 
stabilitetsbrott, för den norra delen av området, km 30/820, km 30/940 och km 
31/040, samt längst i söder, km 31/170, uppfyller gällande krav för befintliga 
förhållanden med totalsäkerhetsmetoden. Området bedöms vara känsligt för 
erosion av Göta älvs botten, men inte i sådan omfattning att krav för erforderlig 
säkerhetsfaktor underskrids i betraktade framtida scenarion. För dessa sektioner 
föreslås ingen stabilitetshöjande åtgärd.

Denna fördjupade stabilitetsutredning visar att beräknad säkerhetsfaktor mot 
stabilitetsbrott i km 31/100 för befintliga förhållanden ej uppfyller gällande krav. 
Beräknad säkerhetsfaktor med hänsyn till att marken inom fastigheten i 
dagsläget belastas utanför detaljplanens angivna gräns för tillåtna upplag ligger 
dessutom under det övergripande intervallet2 i IEG rapport 4:2010. Området är 
känsligt för förändringar av portrycksförhållanden och för erosion av Göta älvs 
botten. Föreslagen stabilitetshöjande åtgärd för delområdet är avschaktning för 
att på så vis minska lasten på den pådrivande sidan.

Innan de stabilitetshöjande åtgärderna detaljprojekteras rekommenderas att 
SGI, i samband med planerade sannolikhetsberäkningar och 
skredriskbedömning, värderar erforderlig säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott 
eftersom gynnsamma och ogynnsamma förhållanden visar att en lägre 
säkerhetsfaktor troligtvis skulle kunna nyttjats. 

Förekomst av kvicklera och högsensitiv lera innebär risk för bakåtgripande skred 
om ett initialt skred skulle inträffa. En bedömning av skredutbredning för 
sekundära skred har utförts enligt SGI Varia 638 (2012) och SGI GÄU–
delrapport 32 (2011). Sensitiviteten uppgår till över 200 inom flertalet av 
kolvprovtagna undersökningspunkter och därmed finns risk för att sekundära 
skred inte stannar förrän lösmarken övergår i fastmark eller berg i dagen. I 
Figur 47 nedan redovisas översiktligt fastmark och berg i dagen med röd cirkel, 
sekundär skredutbredning med blå linje och primär skredutredning med orange 
linje. Gul linje visar aktuellt utredningsområde. 

2 Övergripande intervallet enligt IEG rapport, för en fördjupad utredning, för befintlig bebyggelse och anläggning ska 

Fkomb ≥1,3–1,2 och Fc≥1,4-1,3.
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Avståndet till fastmarksområden uppgår till ca 0,5 km, vilket innebär en mycket 
stor omgivningspåverkan vid utbildandet av sekundära skred. 

Figur 47 Uppskattad utbredning i plan av eventuella primärskred (orange) och sekundärskred 
(blått). Berg i dagen/fastmark markeras med röda ellipser. Aktuellt utredningsområde 
markeras med gul linje

På grund av förekomst av kvicklera och risken för bakåtgripande skred med stor 
omgivningspåverkan rekommenderas att eventuell detaljprojektering och 
utförande av stabilitetsförbättrande åtgärder, utförs i Geoteknisk kategori 3 
(GK3).
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