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Förord SGI 

Skredet utmed Göta älv i Agnesberg inträffade den 14 april 1993. 

Från forskningssynpunkt är det viktigt att ny kunskap från inträffade jordskred 
tillvaratas, värderas och dokumenteras på ett korrekt sätt. Institutet och Chalmers 
Tekniska Högskola har därför i ett gemensamt projekt klarlagt skredorsak och 
skredförlopp. Utredningen är redovisad i SGI Rapport No 44. 

I juni 1993 utsåg regeringen en särskild utredare, generaldirektören Hans Sande
bring SMHI, med uppdrag att klarlägga åtgärdsbehovet i och i närheten av 
skredområdet och vidta stabiliseringsåtgärder samt svara för samordningen. I 
regeringsuppdraget har vidare ingått att förhandla med berörda parter om hur 
ansvaret för genomförandet och finansieringen av åtgärderna skall fördelas . Avdel
ningsdirektör Elvin Ottosson vid SGI, förordnades som sekreterare i utredningen. 

Utredningsuppdraget - Agnesbergsutredningen - har slutförts och redovisats i en 
rapport till regeringen med beteckningen FÖ 1993:05. 

Agnesbergsutredningens slutrapport behandlar, förutom geotekniska frågor, juri
diska bedömningar och kostnadsansvar. Utredningen är således av stort intresse och 
ett värdefullt komplement till SGI Rapport No 44. Jag har därför valt - att med 
utredningens tillstånd - utge Agnesbergsutredningens slutrapport i institutets rap
portserie. Det är min förhoppning att utredningen härigenom skall få en ökad 
spridning och berättigad uppmärksamhet. 

Linköping maj 1994 

Jan Hartlen 
Generaldirektör 
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AGNESBERGSUTREDNINGEN 
(Fö 1993:05) 

Till statsrådet och chefen för 
Försvarsdepartementet 

Genom beslut den 17 juni 1993 bemyndigade regeringen chefen för Försvarsdepar
tementet, statsrådet Bj örck, att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att snarast 
klarlägga vilka omedelbara stabiliseringsåtgärder som erfordrades med anledning 
av skredet den 14 april i Göta älv vid Agnesberg. Utredaren skulle också beräkna 
kostnaderna samt vidta åtgärder så att erforderliga stabiliseringsarbeten snarast 
genomfördes samt därvid svara för samordningen. 

Med stöd av bemyndigandet förordnade departementschefen samma dag generaldi
rektören Hans Sandebring som utredningsrnan. Till sekreterare i utredningen 
förordnades avdelningsdirektör Elvin Ottosson. Advokat Viveca Dahlin har ingått 
i utredningen som juridisk expert. 

Vi har antagit namnet Agnesbergsutredningen. 

Härmed överlämnas utredningen. Utredningsuppdraget är slutfört. 

Linköping den 28 april 1994 

Hans Sandebring 
Elvin Ottosson 
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Förord 

Skredet utmed Göta älv i Agnesberg inträffade den 14 april 1993 . 

htledningsvis, direkt efter skredet, leddes de akuta insatserna av Räddningstjänsten 
Göteborg Mölndal. Efter att räddningstjänstskedet upphörde 1993-04-16 fortsatte 
den vid räddningstjänstskedet etablerade ledningsgruppen - med representanter för 
berörda intressenter - samordningen av erforderliga åtgärder med anledning av 
skredet. 1993-04-19 informerades kommunens katastrofledningsgrupp, varefter 
kommunstyrelsen tog över ansvaret och tillsatte en samordnare - projektledare. 

Agnesbergsutredningen startade i juni 1993. 

Skredförloppet har klarlagts. Skredområdet har förstärkts. Förebyggande åtgärder 
för att förhindra nya skred i närområdena har genomförts. Restriktioner och system 
för framtida kontroll har införts. Förslag till kostnadsansvar för de vidtagna 
åtgärderna redovisas. 
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Sammanfattning 

Jordskredet vid Agnes berg inträffade onsdagen den 14 april 1993 . Skredet korn att 
omfatta ett ca 80 x 30 kvadratmeter stort område inom en industritomt längs Göta 
älv. Skredkanten gick endast någon meter från en på tomten befintlig industribygg
nad. Byggnaden skadades ej. Skredrnassorna, som bestod av mycket störningskäns
lig lera (kvicklera), fördelade sig över en yta av ca 100 x 80 kvadratmeter på älvens 
botten och fyllde delvis upp befintlig farled. Vattendjupet i farleden minskade med 
ca2m. 

Agnesberg är beläget utmed Göta älvs östra strand, ca 10 km norr om Göteborgs 
centrum. Områdena närmast älven består i huvudsak av industrimark, medan 
bostadsbebyggelse är koncentrerad till en tvärgående dalgång omgiven av bergom
råden. Längs älven går såväl riksväg 45 som Bergslagsbanan. Nedströms skred
platsen, ca 2,5 km, är vattenintaget till Göteborgs stad beläget. 

Göta älvdalen 
Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige som har den högsta skredfrekvensen. 
Riskbilden i Agnesbergsområdet är komplex med flera hotade intressen som 
fartygstrafiken på älven, bostadsbebyggelse, industriområden, Riksväg 45, Berg
slagsbanan, vattenkraftsuttag i älven och råvattentillgång för Göteborgs stad. 
Konsekvensernaavett skred i älvdalen kanbli mycket allvarliga. Ett skred i området 
kan pågrundav kvicklereförekomst och artesiska portryck (vattentryck ijorden med 
en trycknivå över markytan) utvecklas till ett bakåtgripande skred och i princip 
komma att beröra all bakomliggande lermark och därmed omfatta mycket stora 
områden. 

Räddningstjänst 
Direkt efter skredet larmades Räddningstjänsten Göteborg Mölndal. Området 
spärrades av, restriktioner för kanal- och järnvägstrafiken infördes och arbete med 
att säkra skredkanten startades. Läget var allvarligt och räddningstjänst rådde under 
två dygn. 

Efter att räddningstjänst upphörde fortsatte den under räddningstjänsten etablerade 
ledningsgruppen samordningen av erforderliga åtgärder med anledning av skredet. 
Nya uppgifter vid de inledande undersökningarna gav vid handen att förstärknings
behov bedömdes föreligga för ett betydligt större område än själva skredområdet. 

Agnesbergsutredningen 
Agnesbergsutredningen startade i juni 1993, med uppgift att klarlägga vilka 
omedelbara stabiliseringsåtgärder som erfordrades i anslutning till skredområdet i 
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Agnes berg, beräkna vilka kostnader som var förenade med dessa samt vidta åtgärder 
så att erforderliga stabiliseringsåtgärder snarast kom till utförande och därvid svara 
för samordningen. I utredningsuppdragetharvidare ingått att förhandla med berörda 
parter omhur ansvaret för genomförandet och finansieringen av stabiliseringsarbet
ena skall fördelas. 

Skredområdet har förstärkts, åtgärder för att återskapa farleden vidtagits och 
förebyggande åtgärder för angränsande områden norr och söder om skredet har 
genomförts. Förstärkningsarbetena avslutades i april 1994. Förstärkningsarbetena 
innebar åtgärder såväl på land som i älvf'aran. Arbetena i älven medförde grumling 
av vattnet, vilket medförde att Göteborgs vattenintag periodvis måste hållas stängt. 
Dessa arbeten bedrevs därför med särskilda restriktioner (uppehåll vissa tider) för 
att upprätthålla Göteborgs vattenförsörjning. Restriktioner harvidare, under arbets
skedet, gällt för fartygs- ochjärnvägstrafiken samt för nyttjande av industribyggna
den. Dessutom var det nödvändigt att bedriva arbetena i etapper och under särskild 
kontroll och övervakning för att uppnå acceptabel säkerhet under arbetsutförandet. 
Bland annat har mätningar av horisontella jordrörelser utförts med ett automatiskt 
mätsystem, som möjliggjort en kontinuerlig registrering och redovisning av aktuellt 
rörelsemönster. 

Berörda parter har samtyckt till och godkänt de genomförda åtgärderna ur teknisk 
synpunkt och har varit samfällt eniga med utredningen om behovet att åtgärderna 
genomfördes. Vidare har berörda fastighetsägare lämnat rådighetsmedgivande till 
de utförda arbetena. 

Genomförda förstärkningsåtgärder har dimensionerats utan särskilda mariginaler 
för framtida lastökningar på land eller erosionsangrepp i älven. För att säkerställa 
att stabiliteten ej försämras har därför ett särskilt restriktions- och kontrollprogram 
kopplats till förstärkningsåtgärderna. 

Vattendom 
För flera av de vidtagna förstärkningsåtgärderna erfordras vattendom. Särskilt kan 
dånämnas den flyttning av farleden som genomförts. Vattendomstolen i Vänersborg 
har kontinuerligt hållits underrättad om vilka åtgärder som vidtagits. Samtliga 
berörda fastighetsägare har informerats om förstärkningsåtgärderna i förväg och 
dessutom lämnat rådighetsmedgivande till åtgärderna. Överenskommelse har träf
fats mellan utredningen och Sjöfartsverket om ansvaret för erforderlig vattendom. 
Sjöfartsverket svarar härvid för ansökan om tillstånd för och lagligförklaring av de 
vattenföretag som vidtagits som en följd av skredet. 

Skredförloppet 
Skredrörlopp och skredorsak har utretts av Statens geotekniska institut och Chal
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mers Tekniska Högskola. Skredutvecklingenkananses vara fastställd. Såväl direkta 
observationer som övriga indikationer tyder på att skredet startade som ett 
undervattensskred i älven vid 6-tiden påmorgonen den 14 april. Initialskredet utlöste 
sedanettantal bakåtgripande följdskred. Större följdskred registrerades 3 respektive 
6 timmar efter initialskredet. Initialskredet utlöstes på grund av en hög och brant 
undervattensslänt som skapats av den pågående bottenerosionen, vilken i sin tur 
förmodligen beror pånaturlig vattenströmning i älven och fartygstrafiken i farleden. 
Följdskreden utlöstes på grund av att initialskredet V<lf relativt stort och att en 
betydande del avmothållet för större glidytor därmed försvann. Enbidragande orsak 
till att en stor del av mothållet försvann var att skredet skedde under vatten och att 
leran hade en hög sensitivitet. De skredade massorna gled därmed iväg och lämnade 
en ostöttad bakkant. Detta gällde också för följdskreden och den bakåtgripande 
processens vidare förlopp. 

Såväl initialskred som efterföljande skredutveckling har kunnat beräknas och 
förutsägas med befintliga beräkningsmetoder. Den utförda analysen visar att 
beräkningar med enbart odränerad analys, som tidigare ofta använts inom Göta 
älvdalen, inte räcker som underlag för bedömning om en slänt är stabil eller ej. 
Odränerade analyser för utgångsförhållandena före skredet visade på stabila 
förhållanden även om säkerhetsmariginalen inte var helt tillfredsställande. Med 
kombinerad analys har påvisats dels att undervattensslänten var mycket nära 
brottillstånd, dels att den jordvolym som skulle involveras i ett initialskred var 
relativt stor. 

Ansvar 
I en juridisk bedömning av ansvarsförhållandena har konstaterats att orsakssamban
det vad avser inträffat skred är så komplext att det inte med tillräcklig säkerhet går 
att peka ut vilka faktorer som ensamma eller tillsammans med andra faktorer utlöst 
skredet. Redan detta förhållande gör att ansvar ej kan utkrävas avnågonpart, oavsett 
om det rör sig om ett ansvar grundat på vårdslöshet eller ett rent strikt ansvar 
oberoende av vållande. 

Kostnader 
De totala kostnaderna för de genomförda förstärkningsåtgärderna uppgårtill 34 milj 
kr ( exkl moms). De akuta åtgärderna - åtgärder för att förhindra fortsatt skredut
veckling uppgår till 9,6 milj kr och återställningsåtgärderna - åtgärder för att 
återställa älvfäran och återskapa farleden till ur trafiksynpunkt erforderlig standard 
- uppgår till 15, 4 milj kr medan de förebyggande åtgärderna - åtgärder för att 
förhindra nya skred i närområdena - uppgår till 9, 0 milj kr. 

Nyttoresonemang 
Ingen partkan anses ha orsakat skredet varför en skulddiskussion ej är relevant. När 
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ansvarig för inträffat skred icke gåratt finna är det naturligt att bedöma fördelningen 
av kostnaderna utifrån olika parters nytta av ett åtgärdande och likaså utifrån de 
olika parternas ansvarsområde. Ettnyttoresonemang- bedömd nytta aven åtgärd för 
olika parter - har därför valts som utgångspunkt. 

Ansvaret för akuta åtgärder för att förhindra fortsatt direkt skredutveckling har 
bedömts utgöra statens övergripande ansvar medan övriga åtgärder i form av 
återställningsarbeten och förebyggande åtgärder måste åvila berörda parter. De 
akuta åtgärderna i Agnesberg har syftat till att säkra vitala samhällsintressen och 
begränsa skadorna till det 1993-04-14 inträffade skredet. 

Vid bedömning av nyttan för de olika åtgärderna kan konstateras att återställnings
åtgärderna - åtgärder för att återställa älvf'aran och återskapa farleden till ur 
trafiksynpunkt erforderligt djup och erforderlig bredd - i allt väsentligt är till nytta 
för Sjöfartsverket och Vattenfall AB. De förebyggande åtgärderna bedöms ha 
ungefär lika stort värde för samtliga parter. Åtgärderna syftar till att förhindra nya 
skred i närområdet, skred som skulle vara till förf'ang för samtliga parter. Beroende 
på ett eventuellt nytt skreds omfattning och läge kan naturligtvis olika scenarier 
målas upp med olika omfattande skador för olika parter. I detta sammanhang är det 
dock rimligt att samtliga parter bär lika stort kostnadsansvar för de förebyggande 
åtgärderna eftersom riskbilden för samtliga parter är allvarlig. Ett större skred i 
området skulle innebära mycket omfattande skadegörelse och långvariga driftsstör
ningar samt kostsamma återställningsåtgärder. 

Kostnadsansvar 
Kostnadsansvaret för vidtagna och planerade åtgärder, med utgångspunkt från 
statens övergripande samhällsansvar och sett ur nyttan av olika åtgärder för 
respektive part bör enligt utredningens uppfattning fördelas på följande sätt: 

• 	 Statenbär kostnaderna för de akuta åtgärderna Gfr ovan), 9, 6 milj kr. Staten bär 
vidare kostnadsansvaret för den av regeringen tillsatta särskilda utredningen. 

• 	 Parternabörbärakostnadsansvaret för återställningsåtgärderna och de förebyg
gande åtgärderna Gfr ovan) med följande inbördes fördelning. 

Sjöfartsverket/Vattenfall AB 70 %, 17,08 milj. kr 
Banverket 10 %, 2,44 milj. kr 
Vägverket 10 %, 2,44 milj. kr 
Göteborgs kommun 10 %, 2,44 milj. kr 

Förslaget grundas påattSjöfartsverket/V attenfall AB - efter att området säkrats mot 
fortsatt skredutveckling - bär kostnaderna för att älvf'aran återställts och farleden 
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återskapats till ur trafiksynpunkt erforderlig standard samtattparternabär lika stort 
kostnadsansvar för de förebyggande åtgärderna som syftar till att förhindra nya 
skred i närområdet. 

Utöver ovannämnda kostnadsansvar svarar Sjöfartsverket dessutom för och ombe
sörjer ansökan om vattendom för förstärkningsåtgärdema. Göteborgs kommun 
svarar för kostnader som uppkommit för Göteborgs VA-verk med anledning av 
skredet samt kommunens kostnader föranledda av räddningstjänstärendet. 

Banverket och Vägverket har accepterat föreslagen kostnadsfördelnin.g. Handläg
gande tjänstemän kommer att föreslå att Göteborgs kommun accepterar förslaget. 
Sjöfartsverket har däremot ej godtagit förslaget. Vi föreslår därför att kostnadsan
delama för Banverket, Vägverket ochGöteborgs kommun fastställes. När det gäller 
sjöfartens andel av kostnaderna föreslår vi att regeringen fastställer hur dessa skall 
belasta sjöfarten respektive staten i övrigt. 
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1. Utredningsuppdrag 

I utredningsdirektiven ingick att i samråd medStatens geotekniska institut ochövriga 
berörda parter klarlägga vilka omedelbara stabiliseringsåtgärder som erfordrades i 
anslutning till skredområdet i Agnes berg, berälma vilka kostnader som var förenade 
med dessa samtvidta åtgärder såatt erforderliga stabiliseringsåtgärder snarast kom 
till utförande och därvid svara för samordningen. I utredningsuppdraget har vidare 
ingått att förhandla med berörda parter om hur ansvaret för genomförandet och 
finansieringen av stabiliseringsarbetena skall fördelas. 

Juridisk bedömning avansvarsförhållandena har utförts av advokat Viveca Dahlin. 

Utredningenomerforderliga åtgärder utanför skredområdet- förebyggande åtgärder 
i skredets närområden för att förhindra nya skred - har vi begränsat till de 
exploaterade centrala delarna av Agnesberg, en ca 2 km lång sträcka, från 
Agnesbergsbron i norr till Nyebro gamla färjeläge i söder, utmed älvens östra sida. 
Inom detta område skulle konsekvenserna av ett nytt skred kunna bli mycket 
allvarliga. 

Vår avsikt har varit att återställa skredområdet samtförstärka erforderliga angräns
ande områden till oförändrad kvalitetsnivå. Målsättningen har således varit att 
befintliga byggnader och anläggningar skall kunna utnyttjas vidare samt att befintlig 
verksamhet skall kunna drivas vidare med godtagbar säkerhet. Standardförbättran
de åtgärder somt ex skulle medfört ökade möjligheter till nyexploatering, belast
ningsökningar etc har däremot ej ingått. 

Parallellt med föreliggande utredning har Agnesbergsskredets förlopp och orsaks
samband utretts av Statens geotekniska institut (SGI) och Chalmers Tekniska 
Högskola (CTH) (Larsson, Ottosson & Sällfors 1994). Från samhällelig och 
kunskapsmässig synpunkt är det principiellt viktigt att all ny erfarenhet från 
inträffade jordskred tillvaratas och dokumenteras på bästa sätt. Kännedom om 
skredförlopp och skredorsak ärdessutom en nödvändig förutsättning för attpåbästa 
sätt kunna vidta rätt förebyggande åtgärder. Utredningen har därför varit av stort 
värde för det åtgärdsprogram i Agnesberg som kommit till utförande. 

Vidare pågår följande utredningar som berör stabilitetsförhållandena i Göta älvs 
dalgång: 

• 	 På regeringens uppdrag skall SGI upprätta ett handlingsprogram för att genom
föra och finansiera en samlad geoteknisk analys för Götaälvdalen. Av analysen 
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skall framgå vilka avvägningar samhället måste göra inför en fortsatt utbyggnad 
av bl a infrastrukturen. Handlingsprogrammet skall redovisas senast den I juli 
1994. 

• 	 Skredriskanalys för Götaälvdalen. Projektet omfattar den del av östra älvstran
den, från Alvhem i norra delen av Ale kommun till Lärjeholm i söder inom 
Göteborgs kommun, där man kan förutse de största konflikterna mellan olika 
markanvändningsintressen. Skredområdet vid Agnesberg ingår således i utred
ningsområdet. Syftet med projektet är att: 

- bidra till samordningen avdet övergripande kommunikationssystemet (Riks
väg 45 och Bergslagsbanan) i södra älvdalen och dess anslutning till 
Göteborgsområdet. 

- tydliggöra de samlade markanvändningsanspråken för de närmaste 5, I O till 
15 åren 

-	 åstadkomma ett bättre geotekniskt planeringsunderlag 

- främja utvecklingsmöjlighetema i älvdalen genom att ge underlag för ut
byggnadsaltemativ och alternativa prioriteringar 

Intressenter och finansiärer i projektet är länsstyrelserna i O och P län, Ale och 
Göteborgs kommuner, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Banverket och 
Vägverket samt SGI. 

• 	 Projekt väg 45/jämväg, delen Göteborg-Vänersborg. Vägverket och Banverket 
bedriveren lokaliseringsstudie för att klarlägga förutsättningarna för utbyggnad 
av väg 45 till motorväg och Bergslagsbanan till dubbelspår. 

• 	 Sedan 1963 har SGI - som myndighetsuppgift - genom regelbundna mätningar 
och inspektioner, fortlöpande samråd med Sjöfartsverket (tidigare Trollhätte 
Kanalverk), länsstyrelser och kommuner samt remiss behandling av kommuner
nas plan- och byggärenden, övervakat stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen. 
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2. Beskrivning av Agnesbergsskredet 

2.1 ALLMÄNT 

Jordskredet vid Agnes berg inträffade onsdagen den 14 april 1993. Skredet kom att 
omfatta ett ca 80 x 30 kvadratmeter stort område inom en industritomt, fastigheten 
Gårdsten 65: 1, längs Göta älv. Skredkanten gick endast någon meter från en på 
tomten befintlig industribyggnad, Figur 2.1. En hall av lättviktskonstruktion som 
används för bilskrotning. Byggnaden skadades ej. Skredmassorna, som bestod av 
mycket störningskänslig lera (kvicklera), fördelade sig över en yta av ca 100 x 80 
kvadratmeter på älvens botten och fyllde delvis upp befintlig farled. Vattendjupet i 
farleden minskade med ca 2 m. 

Figur 2.1. Agnesbergsskredet 1993-04-14. (Foto: Sven Liedberg, CTH) 

Agnesberg är beläget utmed Göta älvs östra strand, ca 10 km norr om Göteborgs 
centrum. Områdena närmast älven består i huvudsak av industrimark, medan 
bostadsbebyggelse är koncentrerad till en tvärgående dalgång omgiven av bergom
råden. Längs älven går såväl riksväg 45 som Bergslags banan, Figur 2.2. Nedströms 
skredplatsen, ca 2,5 km, är vattenintaget till Göteborgs stad beläget. 
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Figur 2.2. Skredplats Agnesberg. 

Lerdjupet är ca 35 m och höga grundvattentryck råder. Området utmed älven är 
flackt vid skredplatsen. Lerdjupet minskar och marklutningen ökar med ökat avstånd 
från älven mot öster. 

2.2 SKREDFÖRLOPP OCH SKREDORSAK 

Skredet upptäcktes av lotsen på ett fartyg vid 9-tiden den 14 april 1993. Då hade ett 
ca 20 m brett och 50 m långt område utmed älvstranden rasat ner i älven. Skredet 
följdes kl 12.30 av ett ca 8 m brett bakåtgripande skred, troligen utlöst av ett 
förbipasserande fartyg och senare under samma dag av ett antal mindre skred i 
anslutning till huvudskredet. Ytterligare ett lokaltmindre skred inträffade den 26 maj 
i södra änden av skredområdet. Vid Göteborgs stads vattenintag i Alelyckan 
registrerades den 14 april ca kl 06.00, 09.45 och 12.45 kraftigt ökade slamhalter i 
vattnet i de kontinuerliga grumlighetsmätningar som görs för kontroll av vattenkva
liteten, Figur 2.3. En grumling av vattnet i skredområdet förs av strömmen till 
vattenintaget på ca 20 minuter. Av allt att döma började skredförloppet således med 
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ett undervattenskred i den branta kanten mot farleden. Förmodat skredförlopp 
framgår av Figur 2.4. 
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Figur 2.3. Uppmätt slamhalt vid Alelyckan, 2,5 km söder om skredplatsen. 

Undervatlensskred 

Figur 2.4. Förmodat skredförlopp. 
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Skredförlopp och skredorsak har utretts av Statens geotekniska institut och Chal
mers Tekniska Högskola (Larsson, Ottosson& Sällfors 1994). Författarna konsta
terar att skredutvecklingen kan anses vara fastställd. Såväl direkta observationer 
som övriga indikationer tyder på att skredet startade som ett undervattensskred i 
älven vid 6-tiden på morgonen den 14 april. Initialskredet utlöste sedan ett antal 
bakåtgripande följdskred. Större följdskred registrerades 3 respektive 6 timmar efter 
initialskredet. Initialskredet utlöstes på grund av en hög och brant undervattensslänt 
som skapats av den pågående bottenerosionen, vilken i sin tur förmodligen beror på 
naturlig vatttensströmning i älven och fartygstrafiken i farleden. Följdskreden 
utlöstes på grund av att initialskredet var relativt stort och att en betydande del av 
mothållet för större glidytor därmed försvann. En bidragande orsak till att en stor del 
av mothållet försvann var att skredet skedde under vatten och att leran hade en hög 
sensitivitet. De skredade massorna gled därmed iväg och lämnade kvar en ostöttad 
bakkant. Detta gällde också för följdskreden och den bakåtgripande processens 
vidare förlopp. 

Såväl initialskred som efterföljande skredutveckling har kunnat beräknas och 
förutsägas med befintliga beräkningsmetoder. Den utförda analysen visar dock att 
beräkningar med enbart odränerad analys, som tidigare ofta använts inom Göta 
älvdalen, inte räcker som underlag för bedömning om en slänt är stabil eller ej. 
Odränerade analyser för utgångsförhållandena före skredet visade på stabila 
förhållanden även om säkerhetsmariginalen inte var helt tillfredsställande. Med 
kombinerad analys har Larsson, Ottosson & Sällfors ( 1994) visat dels att undervat
tensslänten var mycket nära brottillstånd dels att den jordvolym som skulle involve
ras i ett initialskred var relativt stor. 

18 



AGNESBERGSlITREDNINGEN 
(FÖ 1993:05) 

3. Riskbild 

3.1 ALLMÄNT 

Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige som har den högsta skredfrekvensen. 
I Agnesbergsområdet är dock inga äldre större skred kända. 

Den mest sannolika skredutvecklingen i älvdalen är att skred börjar i vattenområdet 
eller strandkanten. Beroende på övriga förhållanden -texmarklutningar, förekomst 
av kvicklera (störningskänslig lera), artesiska parvattentryck (vattentryck i jorden 
med en trycknivå över markytan) - kan initialskred fortplanta sig bakåt och/eller åt 
sidorna. Tidigare skred i älvdalen har också ofta startat med ettmindre lokalt skred 
vid älven och sedan gripit bakåt och genom en serie följdskred kommit att omfatta 
ett större område. 

I alla större svenska skred har kvicklera påträffats - förhållanden som även råder i 
Agnesberg. Kvicklera är således en god indikation på förutsättningar för att stora 
skred skall kunna utvecklas, skred som i princip kan komma att beröra all 
bakomliggande lermark. 

Två tidigare stora skred utmed älven, i Surte respektive Göta, visar på ett högst 
påtagligt sätt vilken omfattning ett skred i älvdalen kan fä. 

Surteskredet inträffade i september 1950. Samhället är belägetpåälvens östra sida 
ca 15 km norr om Göteborg och ca 5 km norr om Agnesberg. Skredet hade en total 
längd utmed älven av ca 400 m och sträckte sig ca 600 min från älvstranden. Stora 
delar av leran bestod av kvicklera. Artesiskt grundvatten förekom inom skredområ
det. Skredet spred sig och kom slutligen att omfatta all mark mellan älven och 
fastmarkspartierna. En person omkom och 31 bostadshus förstördes. 

Götaskredet inträffade i juni 1957. Även Göta är beläget på älvens östra sida ca 
50 km norr om Göteborg. Skredet, som är det största som inträffat i modern tid i 
Sverige, omfattade en sträcka av ca 1,5 km utmed älven och sträckte sig som mest 
ca 250 m österut från strandkanten. Skredet började vid älven längst i söder och 
utvecklades hastigt norrut. Leran var inte kvick vid älvstranden, men däremot 
förekom kvicklera längre in i skredområdet. Tre personer omkom, en stor del av 
dåvarande Göta sulfitfabriks industriområde gled ut i älven, älven förträngdes 
kraftigt och en kraftig våg med bedömd maximal höjd på 6 a8 m gick norrut. 
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3.2 HOTADE INTRESSEN 

Riskbilden i Agnes bergsområdet ärkomplex. Konsekvenserna av ett skred i älvdalen 
kan bli mycket allvarliga. Ett skred i området kan på grund av kvicklereförekomst 
och artesiska portryck utvecklas till ett bakåtgripande skred och i princip komma att 
beröra all bakomliggande lermark och därmed omfatta mycket stora områden. 

Flera hotade intressen och riskobjekt finns i området varav speciellt kan nämnas: 

• Fartygstrafiken på älven 
• Industriområden och anläggningar utmed älven 
• Bergslagsbanan 
• Riksväg 45 
• Agnesbergs samhälle 
• Vattenkraftsuttag i älven (Lilla Edet, Trollhättan och Vargön) 
• Råvattentillgång för Göteborgs stad 

Till vad som ovan nämnts kan även tillfogas följdskador i form av översvämnings
skador, miljöpåverkan till följd av utsläpp av miljöskadliga ämnen vid ett skred etc. 
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4. Planförhållanden 

För området gäller stadsplan fastställd av länsstyrelsen 1972-04-07 och, efter 
överklagande, av Civildepartementet 1973-08-23. Planen gäller som detaljplan 
enligt plan- och bygglagen, för vilken genomförandetidpunkten anses ha gått ut. 
Detta innebär att planen kan ändras utan ersättningsskyldighet gentemot fastighets
ägare eller innehavare av särskild rätt till fastigheten. 

Planen omfattar bl a utrymme för trafik.anordningar samt möjlighet till utbyggnad 
av Bergslagsbanan till dubbelspår. Planen behandlar även sjöfartens intressen. 
Planen sanktionerar också befintliga industriområden påtidigare icke planlagd mark 
i Agnesberg. Flera nya industriområden redovisas dessutom i planförslaget. På 
grund av de geotekniska förhållandena fick byggrätten begränsas för vissa delar av 
marken. 

Stadsplanebestämmelsema förutsätter att bygglovsprövningar föregås av en mer 
detaljerad geoteknisk undersökning för det fall detta erfordras. 

Det företag som bedriver rörelse på den skadedrabbade fastigheten i form av 
skrotpressning ansökte 1989/1990 om bygglov för uppförande av den hallbyggnad 
som gränsade till skredet. Byggnadsnämnden avslog ansökan med hänvisning till att 
hallen skulle fä en olämplig lokalisering med hänsyn till anläggningens inverkan på 
Göta älv. Efter överklagande biföll dock länsstyrelsen besvären och angav som skäl 
att lokaliseringen redan prövats genom gällande plan och att en ändrad inställning 
i denna del i så fall måste manifesteras genom planändring. 

Bolaget erhöll bygglov 1990-08-21. I bygglovshanteringen s k skede två har 
byggnadsnämnden infordrat geoteknisk undersökning. I den geotekniska utredning
en - från Bo Alte AB - konstaterades sammanfattningsvis att stabiliteten med de 
givna förutsättningarna var fullt tillfredsställande. 
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5. 	 Juridisk bedömning av 
ansvarsförhållandena 

Advokat Viveca Dahlin har på uppdrag av utredningen gått igenom befintligt 
material för att göraenjuridisk bedömning av ansvarsförhållandena. Ansvarsutred
ningen redovisas i Agnesbergsskredet - bedömning av ansvarsfrågor 1994-03-09. 
Ansvarsutredningens huvuddrag sammanfattas nedan. 

I ansvarsutredningen konstateras att orsakssambandet vad avser inträffat skred är 
så komplext att det inte med tillräcklig säkerhet går att peka ut vilka faktorer som 
ensamma eller tillsammans med andra faktorer utlöst skredet. Redan detta förhållan
de gör att ansvar ej kan utkrävas av någon part, oavsett om det rör sig om ett ansvar 
grundat på vårdslöshet eller ett rent strikt ansvar oberoende av vållande. Oavsett 
bristen vad gäller möjligheten att bedöma orsakssambandet har i ansvarsutredning
ens olika avsnitt redogjorts för parternas ansvarsområde samt bedömts huransvars
frågor kan aktualiseras vid inträffad skredolycka. Beträffande myndigheters ansvar 
för sitt handlande har det varit av största intresse att se och bedöma handläggningen 
av räddningstjänstärendet och vidare kommunens handläggning av plan- och 
bygglovsfrågor. För ansvar för felaktigheter vid utövande av myndighet fordras att 
försumlighet kan påvisas. Arbetet inom räddningstjänstens ram - bedömer advokat 
Dahlin - har fungerat helt klanderfritt. Kommunens ansvar för planläggningsarbetet 
har framförallt kommit atthandlaomev passivitet, dvs borde kommunen ha initierat 
och påbörjat ett planarbete? Även om i ansvarsutredningen pekas på att det vore 
riktigt att nu påbörja ett sådant framtida arbete, mot bakgrund av de risker som 
påtalats, så innebär inte detta att kommunen tidigare varit försumlig genom 
passivitet. I ansvarsutredningen har då framförallt beaktats att det överhuvudtaget 
inte är visat att en ny plan kunnat påverka skredförloppet. Vad gäller kommunens 
prövning av bygglov avseende fastigheten Gårdsten 65: 1 kan enligt advokat Dahlins 
bedömning kommunen fria sig i den delen genom att hänvisa till att fastighetsägaren, 
på kommunens inrådan, själv genom egen geoteknisk utredning påtagit sig ansvaret 
för att erforderlig stabilitet föreligger för tänkt byggåtgärd. Fastighetsägarens eget 
ansvar är oftast av mindre intresse utifrån ett rent ekonomiskt synsätt. Konstateras 
och framhållas kan dock att befintligt försäkringsskydd är mycket begränsat vad 
gäller skador på fastigheter vid dylika skredolyckor och detta gäller såväl omfatt
ningen av ansvarsåtagandet som ersättningsnivåer. Detta förhållande borde fastig
hetsägarna i gemen ta hänsyn till vid bebyggelse inom osäkra områden. 

Vid sidan av kommunen har i ansvarsbedömningen stort intresse riktats mot 
framförallt kanaltrafikverksamheten. Vid denna bedömning har man att se till 
miljöskadelagens strikta ansvars bestämmelser. Skulle med andra ord ett orsakssam
band kunna påvisas mellan kanaltrafikverksamheten och inträffat skred kan ett 

22 



AGNESBERGSUTREDNINGEN 
(FÖ 1993:05) 

ansvar utkrävas av ansvarig. Slutbedömningen är dock den att en gränsuppdelning 
mellan de olika faktorer som ensamma, eller tillsammans, kan ha påverkat skredet 
är så svår att något ansvar enligt miljöskadelagen inte kan utkrävas. 

Påmotsvarande vis har även ansvaret för väg-ochjämvägsdriften bedömts ochäven 
dåharkonstaterats, med större säkerhet, att miljöskadelagens strikta ansvar icke kan 
utkrävas gentemot denna verksamhet. 
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6. Vidtagna åtgärder 

6.1 RÄDDNINGST JÄNST 

Direkt efter skredet larmades Räddningstjänsten Göteborg Mölndal, geotekniker 
från Göteborgs kommun och Statens geotekniska institutm fl. Området avspärrades 
av räddningstjänsten, trafiken på älven stoppades och undersökningar av bl a 
vattendjup i älven påbörjades. Ett antal följdskred inträffade under eftermiddagen 
och ett försök att motfylla mot den då branta skredkanten resulterade i att 
fyllnadsmassorna gled ut i älven. Arbetet att säkra skredkanten med motfyllning 
avbröts och i stället schaktades den branta skredkanten av in mot land. Efter vad som 
inträffat under eftermiddagen bedömdes läget vara allvarligt, med risk för omfattan
de bakåtgripande skred och ärendet förklarades vara räddningstjänst kl 22.30 
samma kväll. 

Under räddningstjänstskedet vidtogs bl a följande åtgärder: 

• 	 en ledningsgrupp upprättades 

• 	 ständig bevakning skedde av området 

• 	 pressmeddelande sändes ut 

• 	 boende i närområdet informerades 

• 	 båttrafik i älven förbjöds 

• 	 godstågens hastighet förbi området begränsades till 30 km/h 

• 	 två inklinometerrör installerades bakom skredkanten, för mätning av horison
tella jordrörelser. I ett av rören installerades ett automatiskt mätsystem som 
kontinuerligt gav information om eventuella pågående rörelser 

• 	 lodningar av älven och avvägning av profiler på land startades 

• 	 geotekniska undersökningar såväl på land som i älven inleddes 

• 	 fortlöpande geotekniska bedömningar av läget gjordes och olika handlingsal
ternativ upprättades. 

Under torsdagen och fredagen, den 15 och 16 april, förekom inga ytterligare skred. 
Genomförda mätningar visade inga påtagliga rörelser i marken och någon överhäng
ande fara för att ytterligare skred skulle inträffa bedömdes ej föreligga. Fartygstra
fiken bedömdes också kunna återupptas i begränsad omfattning. Åtgärder för att 
stabilisera området bedömdes dock behöva vidtagas snarast. Då det inte längre 
bedömdes föreligga någon överhängande fara för olyckshändelse förklarade rädd
ningsledaren vid ledningsmötet den 16 april kl 17. 00 att räddningstjänst inte längre 
förelåg. 
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Räddningsledaren har, efter att räddningstjänst upphört, med stöd av 7 § räddnings
tjänstlagen till byggnadsnämnden i Göteborgs kommun erinrat om att erforderliga 
åtgärder som ger betryggande skydd mot ras och skred skyndsamt bör vidtas samt 
att ytterligare undersökningar bör göras för attfastställa eventuella risker uppströms 
och nedströms skredet inom Agnesbergs bebyggda områden. 

Statens geotekniska institut har i skrivelser till Trollhätte Kanalverk, 1993-04-17 
och 1993-05-19 och Göteborgs kommun, 1993-05-26, påtalat att skredområdet 
omgående måste stabiliseras samt, efter nya uppgifter vid de inledande undersök
ningarna, konstaterat att förstärkningsbehov bedömts föreligga för ett betydligt 
större område än själva skredområdet. Institutet påtalade därvid det centrala i att 
riskområdets storlek klarläggs samt att erforderliga åtgärder vidtages för att 
säkerställa även området utanför själva skredplatsen. 

6.2 PROJEKTGRUPP AGNESBERG 

Den vid räddningstjänsten etablerade ledningsgruppen - med representanter från 
berörda intressenter - fortsatte efter att räddningstjänsten upphört samordningen 
av erforderliga åtgärder med anledning av skredet. Eftersom åtgärderna, även om 
de vidtogs för att förhindra ytterligare skred på land, primärt var inriktade mot 
älven och dess stränder tog dåvarande Trollhätte Kanalverk (numera Sjöfartsver
ket), som ansvarar för dessa delar ansvaret för åtgärderna. 

Den 21 april 1993 utsåg kommunstyrelsen i Göteborg f d gatudirektör Kjell 
Henningsson attvara samordnare och projektledare för de kommunala åtgärder som 
kunde föranledas av skredet. 

De under räddningstjänsten påbörjade undersökningarna och utredningarna drevs 
således vidare utan avbrott med anledning av att räddningstjänsten upphörde. 

De åtgärder som vidtogs kan grovt sammanfattas enligt nedan: 

• 	 bevakning och kontroll av skredområdet 

• 	 undersökning och utredning av erforderliga stabiliseringsåtgärder inom skred
området 

• 	 förstärkningsarbeten inom skredområdet inklusive åtgärder i älven ca 100 m 
uppströms och nedströms skredet. 
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6.3 AGNESBERGSUTREDNINGEN 

Inom utredningen har erforderliga stabiliseringsåtgärder klarlagts och genomförts. 

Vid starten av vårt uppdrag hade förstärkningsarbeten i själva skredområdet 
påbörjats. Dessa arbeten har i efterhand kunnat godkännas ochhar således inklude
rats i utredningen. 

F örstärkningsarbetena av själva skredområdet startades och leddes av projektgrupp 
Agnesberg. Efter godkännande av de pågående åtgärderna fick projektgruppen med 
vår medverkan svara för genomförandet. Ansvaret för och ledningen av övriga 
åtgärder har däremot direkt åvilat utredningen. 

Dejuridiska ansvarsförhållandena harklarlagts med hjälp avanlitad jurist, - advokat 
Viveca Dahlin. Ansvarsförhållandena redovisas i kapitel 5. 

För att klarlägga om arbetsmarknadsåtgärder kunde vara aktuella i samband med 
förstärkningsarbetenaharvi efter möte med länsarbetsdirektörerna i Göteborgs- och 
Bohus län samtÄlvs borgs län kunnat konstaterat att förutsättningar för arbetsmark
nadsåtgärder ej förelåg. 

För att fä en belysning av miljöfrågorna har länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus 
län informerats om aktuella åtgärder. Miljöfrågor kommer vidare att ingå i Vatten
domsmålet Vattendomsfrågor redovisas i kapitel 9. 

För attklarlägga behov av erforderliga stabiliseringsåtgärder i anslutning till skredet 
har bl a följande åtgärder vidtagits. 

• 	 utökat kontrollen med inklinometermätning utanför skredområdet (uppströms 
ochnedströms) för övervakning aveventuella pågående rörelser som underlag för 
riskbedömning av omgivande delsträckor 

• 	 genomfört kompletterande geotekniska undersökningar på en sträcka av ca 2 km 
utanför skredområdet som underlag för klarläggande av erforderliga stabilise
ringsåtgärder 

• 	 uppdragit åt Stadsbyggnadskontoret i Göteborg att utföra fotogrammetrisk 
inmätning för att studera om markrörelser pågått i området sedan lång tid tillbaks 

• 	 uppdragit åt Göteborgs Gatu AB att i samråd och samverkan med SGI och CTH 
utreda stabilitets förhållandena uppströms och nedströms skredet samt klarlägga 
behov och omfattning av förstärkningsåtgärder, restriktioner och kontroller 
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• 	 uppdragit åt Göteborgs Gatu AB att i samråd och samverkan med SGI och CTH 
svara för erforderliga undersökningar och utredningar för en förskjutning av 
farleden åt väster. 
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7. Genomförda förstärkningsåtgärder 

Skredområdet har förstärkts och förebyggande åtgärder för angränsande områden 
norr och söder om skredet har genomförts. Förstärkningsarbetena avslutades i april 
1994. Förstärkningsarbetena innebar åtgärder såväl på land som i älvraran. Arbe
tena i älven medförde grumling avvattnet, vilket medförde att Göteborgs vattenintag 
periodvis måste hållas stängt. Dessa arbeten bedrevs därför med särskilda restrik
tioner (uppehåll vissa tider) för att upprätthålla Göteborgs vattenförsörjning. 
Restriktioner har vidare, under arbetsskedet, gällt för fartygs- och jämvägstrafiken 
samt för nyttjande av industribyggnaden. Dessutom var det nödvändigt att bedriva 
arbetena i etapper och under särskild kontroll och övervakning för att uppnå 
acceptabel säkerhet under arbetsutförandet. Bland annat har mätningar av horison
tella jordrörelser utförts med ett automatiskt mätsystem som möjliggjort en kontinu
erlig registrering och redovisning av aktuellt rörelsemönster. 

Göteborgs Gatu AB har svarat för projektledning för förstärkningsarbetenas 
genomförande samt byggledning 

Genomförda åtgärder för att förhindra fortsatt skredutveckling, återställa farleden 
och förebygga mot framtida skred har utförts i fyra olika etapper enligt följande: 

• Etapp I: 
Avjämning av skredbotten och utläggning av erosionsskydd på geonät, Figur 7.1. 

Eros ionssky.QQ_ PQ._ geonöt 

Figur 7.1. Förstärkningsåtgärder inom skredområdet, Etapp I. 

• Etapp Il: 
Förstärkning med kalk-cementpelarskivor bakom skredkanten. Uppbyggnad av ny 
strandskoning, på pålar med separata plattor, i skredlinjen, Figur 7.2. 
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Ny s1randskoning_ 

Kalk-cemenlRelarskivor 

Figur 7.2. Förstärkningsåtgärder inom skredområdet, Etapp Il. 

• Etapp 111: 
Återställning av älvfåran och farleden genom urschaktning av skredmassor och 
utläggning av sprängsten alternativt successiv nedpressning av sprängsten och 
urschaktning av de undanpressade lösa skredmassoma efteråt, Figur 7.3. 

SRröngsten 

Figur 7.3. Förstärkningsåtgärder inom skredområdet, Etapp 111. 

Förflyttningavfarleden ca 5 m västerut, för att erhålla full farleds bredd ( 40 m), förbi 
skredområdet genom begränsade små urschaktningar samt utläggning av erosions
skydd på västra slänten, Figur 7.4 

Nedschaktat erosionsskydd 10 m 
t--1 

Figur 7.4. Åtgärder för förflyttning av farleden åt väster. 
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• 	 Etapp IV: 
Stabilisering av närområdena genom utläggning av stenfyllning i farleden I 00 m 
norr och söder om skredet. 

Förebyggande åtgärder för att förhindra skred uppströms och nedströms skredet 
inom utredningsområdet ca 2 km. Erforderliga åtgärder utgörs av stenfyllning mot 
undervattenslänten inom vissa delsträckor och avschaktning av strandlinjen längs 
begränsade delsträckor utmed älven, Figur 7.5. 

A11lostningsschokt 

10 m 
t----------1 

Figur 7.5. 	 Förebyggande åtgärder, inom begränsade områden, norr och söder 
om skredet. 

Stenfyllningen mot undervattensslänten har syftat till att säkra områden med branta 
och höga undervattensslänter - mot initialskred ute i älven. A vschaktningen av 
landområden har inneburit att områden där totalstabiliteten var otillfredsställande 
har säkrats. 

Omfattningen av förstärkningsåtgärdema inom skredområdet samt förebyggande 
åtgärder norr och söder om skredet framgår av Figur 7.6. 

Till förstärkningsåtgärdema har kopplats belastningsrestriktioner för närliggande 
områden samt ett program för framtida kontroller, jfr kapitel 7. 

Sett utifrån syftet med åtgärderna kan följande indelning göras. 

• 	 Akuta åtgärder (etapp I och Il) 
-	 åtgärder för att förhindra fortsatt skredutveckling 

• 	 Aterställningsåtgärder (etapp 111) 
-	 åtgärder för att återställa älvfåran och återskapa farleden till ur kanaltrafiksyn

punkt erforderlig geometri (bredd och djup). 

• 	 Förebyggande åtgärder (etapp IV) 
-	 åtgärder för att förhindra nya skred i närområdena. 
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~ AVJAMNING AV SKREDBOTTEN 
SAMT UTLÄGGNING AV 0 .7M 
EROSIONSSKYDO PÅ GEONÄT 

EJ KALKPELARFORSTARKNING, 
PÅLNING. NY STRANDSKONING 

~ MUOORING OCH UTLAGGNING 
AV SPRÄNGSTEN PÅ GEONÄ1 
ALT. NEDPRESSNING AV 
SPRÄNGSTEN 

0 • UTLÄGGNING AV SPRÄNG 
STEN I FARLEDEN 100 M 
SÖDER OM SKREDET OCH 
OCH 100 M i'mR OM SKRE~T 

~ AVSCHAKTNING 
REMSA 

AV STRAND 

I 
100m 

e:3 

cm. 

STENFYLLNING MOT 
UNOERVATTENSSLÄNT 

FÖRFLYTTNING AV FARLEDEN 
ÅT VÄNSTER. UTLÄGGNING 
AV EROSIONSSKYOO 

Figur 7.6. Förstärkningsåtgärder - plan. 
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Berörda parter har samtyckt till och godkänt de genomförda åtgärderna ur teknisk 
synpunkt och har varit samfällt eniga med oss om behovet att åtgärderna genomför
des. Vidare har berörda fastighetsägare lämnat rådighetsmedgivande till de utförda 
arbetena. 

Förstärkningsarbetena i älven med urschaktning av skredmassor och utläggning av 
sprängsten - för att återskapa farleden - var svårare än förväntat att genomföra på 
grund av skredmassornas mycket låga hållfasthet. Stora jordrörelser/skred inom 
arbetsområdet i älven inträffade inledningsvis i samband med urschaktning av 
skredmassorna. Det redan förstärkta strandområdet berördes dock ej. 

De inträffade händelserna medförde att planerad arbetsgång och arbetsmetod 
ändrades. Istället för urschaktning av skredmassorna och åter-fyllning efteråt med 
sprängsten användes successiv nedpressning av sprängstenen och uppschaktning av 
de undanpressade lösa skredmassorna efteråt. 

Vissa begränsade områden var så extremt lösa att före utläggning av sprängstenen 
måste områdena förstärkas. Detta åstadkoms med en för ändamålet nyutvecklad och 
billig teknik för kalkinblandning i lera. Kalkinblandning i lera ger leran ökad 
hållfasthet. Den nyutvecklade tekniken bygger på principen att med tryckluft blåsa 
in kalk i leran och med ett gaffelliknande verktyg blanda samman leran och kalken. 

Den nyutvecklade tekniken bedöms kunna :fa en fortsatt användning vid liknande 
förhållanden. 

Foto från förstärkningsarbeten i älven. 

32 



AGNESBERGSUTREDNINGEN 
(FÖ 1993:05) 

8. Restriktioner och kontrollprogram 

Genomförda förstärkningsåtgärder har dimensionerats utan särskilda mariginaler 
för framtida lastökningar på land eller erosionsangrepp i älven. För att säkerställa 
att stabiliteten ej försämras har därför ett särskilt restriktions- och kontrollprogram 
med larmgränser kopplats till förstärkningsåtgärderna. Restriktions- och kontroll
programmet omfattar nedanstående punkter: 

• Belastningsrestriktioner 
- begränsningar av maximala belastningar utmed älven 
- kontroll genom återkommande besiktningar 

• Kontroll av älvbottens och strandkantens status 
- kontroll genom lodning i särskilt angivna sektioner 

• Kontroll av markrörelser 
- horisontalrörelser kontrolleras genom mätningar i befintliga inklinometerrör 

• Kontroll av portryck 
- kontrollen utförs genom mätning i befintliga mätare 

• Fartbegränsning i älven 
- tillåten fart inom Agnesberg är 5 knop 

Utredningen har träffat överenskommelse med berörda parter om det fortsatta 
ansvaret för respektive åtgärd. 

Göteborgs kommun svarar för kontroll av belastningsrestriktioner. 

Sjöfartsverket svarar för erforderliga lodningar av älven. 

SGI svarar för utvärdering av utförda lodningar samt för kontroll av markrörelser 
och portryck. 

Kontroll av att gällande fartgränser i älven efterlevs åvilar länsstyrelsen (polisen). 

Omfattningen av kontrollerna skall anpassas till utvärderade mätresultat. Utvärde
ring ocheventuell omprövning av kontrollprogrammet utförs av SGI. SGI genorrrror 
- sommyndighetsuppgift- årlig besiktning av Göta älv. Utvärdering av kontrollpro
grammet kommer att ingå i den årliga besiktningsrapporten. 
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9. Vattendom 

Sjöfartsverket - tidigare Trollhätte Kanalverk- och Vattenfall AB har gemensamt 
ansvar för drift och övervakning av Göta älv. Detta ansvar gäller vattenföring, 
muddring, handhavande av erosionsskydd stipulerade genom vattendom samt övrig 
vattendomsövervakning. Inför Vattenfalls bolagisering träffades avtal, december 
1991, vari bland annat förhållandet gentemot Kanalverket reglerades innebärande 
attkanalverksamhetenkvarblev hos staten attförvaltas av Kanalverket. Kanalverket 
och numera Sjöfartsverket har därmed ansvaret för att vattendomen följs. 

För flera av de vidtagna förstärkningsåtgärdema erfordras vattendom. Särskilt kan 
dånämnas den flyttning av farleden som genomförts. Vattendomstolen i Vänersborg 
har kontinuerligt hållits underrättad om vilka åtgärder som vidtagits. 

Samtliga berörda fastighetsägare har informerats om förstärkningsåtgärdema i 
förväg och dessutom lämnat rådighetsmedgivande till åtgärderna. 

Överenskommelse har träffats mellan utredningen och Sjöfartsverket om ansvaret 
för erforderlig vattendom. Sjöfartsverket svarar härvid för ansökan om tillstånd för 
och lagligförklaring av de vattenföretag som vidtagits som en följd av skredet. Efter 
vad som framkommit under utredningens arbete kan det inte anses troligt att det 
kommeratt riktas ersättningsanspråk avnågon väsentlig betydelse motden sökande. 
Eventuella sådana anspråk har därför ej vägts in i utredningen. 

Vattendomstolens prövning av lagligheten av genorrrrörda åtgärder ger ansvarsra
men för åtgärdspaketet. I Vattendomstolens prövning upptas alla berörda fastighets
ägare på sakägarlista, vilket innebär att de ges möjlighet att redovisa sin inställning 
och även frarrrröra ersättningsanspråk. 

På motsvarande vis bevakas exempelvis Göteborgs VA-verks intressen vad gäller 
vattenförsörjningen, detallmännas intresse vad gäller fisket och Vattenfalls krav vad 
avser förlorad fallhöjd etc. 
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10. Kostnadsfördelning 

10.1 KOSTNADER 

Kostnaderna för de genomförda förstärkningsåtgärderna uppgår till 34 milj kr ( exkl 
moms). För de olika åtgärderna/etapperna (kapitel 6) är kostnaderna: 

• Akuta åtgärder (etapp I och Il): 9,6 milj. kr. 

I summan för akuta åtgärder har inkluderats en bedömd kostnad av I,9 milj. kr för 
en alternativ åtgärd -täckning avskredmassorna i farleden med erosionsskydd - som 
hade krävts om ej etapp ID (återställning av farleden) hade kommit till utförande. 

• Aterställningsåtgärder (etapp ID): 15,4 milj. kr. 

Kostnad för alternativ åtgärd, jfr ovan, 1,9 milj. kr har frånräknats. 

• Förebyggande åtgärder (etapp IV): 9,0 milj. kr. 

10.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KOSTNADSFÖRDELNING 

Ingen partkan anses ha orsakat skredet varför en skulddiskussion ej är relevant. När 
ansvarig för inträffat skred icke gåratt finna ärdet naturligt att bedöma fördelningen 
av kostnaderna utifrån olika parters nytta av ett åtgärdande och likaså utifrån de 
olika parternas ansvarsområde. Ett nyttoresonemang - bedömd nytta avenåtgärd för 
olika parter - har därför valts som utgångspunkt. 

Ansvaret för akuta åtgärder för att förhindra fortsatt direkt skredutveckling har 
bedömts utgöra statens övergripande ansvar medan övriga åtgärder i form av 
återställningsarbeten och förebyggande åtgärder måste åvila berörda parter. De 
akuta åtgärderna i Agnesberg har syftat till att säkra vitala samhällsintressen och 
begränsa skadorna till det 93-04-14 inträffade skredet. 

Aterställningsåtgärderochförebyggande åtgärder enligt ovan bör påetturnyttosyn
punkt rimligt sätt fördelas på: 

- Sjöfartsverket (tidigare Kanalverket)/Vattenfall AB 
- Banverket 
- Vägverket 
- Göteborgs kommun 
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I detta. sammanhang har Sjöfartsverket (Kanalverket) och Vattenfall AB behandlats 
som en part eftersom de båda har ett inbördes avtal som reglerar kostnadsansvaret 
dem emellan för åtgärder i Göta älv. 

Medaktuell kostnads bild ärdet således 24, 4 milj. kr sombör fördelas mellan berörda 
parter. Staten bär då samtliga kostnader, 9,6 milj. kr, för de akuta åtgärderna. I de 
akutaåtgärderna ingårsåväl nytt erosionsskydd i strandlinjen som erosionsskydd på 
skredmassorna i farleden som alternativ till etapp 111-åtgärderna. Dessa åtgärder har 
vi valt att inkludera i de akuta åtgärderna eftersom de måste betraktas som en 
nödvändig förutsättning för att erosionsangrepp ej skall kunna medföra försämring
ar och därmed leda till fortsatt skredutveckling. 

Vid bedömning av nyttan för de olika åtgärderna kan konstateras att återställnings
åtgärderna ( etapp 111) - åtgärder för att återställa älvfäran och återskapa farleden till 
urtrafiksynpunkt erforderligt djup och erforderlig bredd - i allt väsentligt är till nytta 
för Sjöfartsverket (Kanalverket)N attenfall AB. De förebyggande åtgärderna ( etapp 
IV) bedöms ha ungefär lika stort värde för samtliga parter. Åtgärderna syftar till att 
förhindra nya skred i närområdet, skred som skulle vara till förf'ang för samtliga 
parter. Beroende på ett eventuellt nytt skreds omfattning och läge kan naturligtvis 
olika scenarier målas upp med olika omfattande skador för olika parter. I detta 
sammanhang ärdet dock rimligt att samtliga parter bär lika stort kostnadsansvar för 
de förebyggande åtgärderna eftersom riskbilden för samtliga parter är allvarlig. Ett 
större skred i området skulle innebära mycket omfattande skadegörelse och långva
riga driftsstörningar samt kostsamma återställningsåtgärder. 

I ett nyttoresonemang kan följande nytta/intresse för respektive part bedömas råda. 

Sjöfartsverket (Kana/verket) har det övergripande ansvaret för och nyttan av att 
farleden kan trafikeras utan störningar och restriktioner i form av t ex begränsat 
djupgående samt att framkomligheten säkras på sikt. 

VattenfallAB:s huvudintresse består i att kunna utnyttja vattenkraftsuttagen i Lilla 
Edet, Trollhättan och V argön utan begränsande hinder i älven med fallförlust som 
följd. 

Vägverket och Banverket har intresse av att transportlederna kan utnyttjas säkert 
och utan restriktioner samt av att gällande detaljplan med de byggrätter som där 
föreskrives fortlever och att de därmed har möjligheter att förverkliga den utbygg
nadsmöjlighet som gäller enligt detaljplanen. 

Göteborgs kommun har intresse av att bebyggelse och verksamhet utmed älven kan 
bibehållas och säkerställas, vattenförsörjningen kan upprätthållas, gällande detalj
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plan kan genomföras och som markägare att områden säkras mot framtida skred. 

Sjöfartsverket har som sin åsikt till utredningen framf"ört att av kostnaderna för 
utförande av etapp III bör verket/Vattenfall AB svara för återställande av den 
strandskoningmanenligt vattendom skall underhålla och bortgrävning av lermassor 
i farleden/älvf'aran eller ca 3 miljoner kronor. Dessa kostnader skall sedan fördelas 
mellan verket och bolaget enligt mellan dem gällande avtal. Övriga åtgärder i etapp 
III har enligt Sjöfartsverkets uppfattning betydelse för stabiliseringen av hela 
skredområdet. Kostnaderna för dessa bör därför enligt verket belasta samtliga 
intressenter. 

Genom nyttoresonemang där nyttan för olika parter av olika arbetsetapper har 
bedömts enligt ovan och bedömda kostnader för olika etapper har nedanstående 
förslag påkostnadsfördelning mellan parterna erhållits. Förslaget har baseratspå att 
Sjöfartsverket (Kanalverket)N attenfall AB bör bärakostnadsansvaret för återställ
ning av älvfåran och farleden medan de förebyggande åtgärderna fördelas lika på 
nämnda parter. 

- Sjöfartsverket (Kanalverket)Nattenfall AB 70 % 

- Banverket 10 % 

- Vägverket 10 % 

- Göteborgs kommun 10 % 


Den totala kostnaden som skall fördelas utgörs - som framgått ovan - av den totala 
kostnaden för återställningsåtgärder och förebyggande åtgärder, 24,4 milj. kr. 

10.3 FÖRSLAG 

Kostnadsansvaret för vidtagna och planerade åtgärder bör med utgångspunkt från 
statens övergripande samhällsansvar och sett ur nyttan av olika åtgärder för 
respektive part enligt vår mening fördelas enligt följande. 

• 	 Staten bär kostnaderna för de akuta åtgärderna Gfr ovan), 9,6 milj kr. Staten bär 
vidare kostnadsansvaret för den av regeringen tillsatta särskilda utredningen. 

• 	 Parterna bör bärakostnadsansvaret för återställningsåtgärderna och de förebyg
gande åtgärderna Gfr ovan) med följande inbördes fördelning. 

Sjöfartsverket/V attenfall AB 70 %, 17,08 milj. kr 
Banverket 10 %, 2,44 milj. kr 
Vägverket 10 %, 2,44 milj. kr 
Göteborgs kommun 10 %, 2,44 milj. kr 

37 



AGNESBERGSUTREDNINGEN 

(FÖ 1993:05) 


I Göteborgs kommuns kostnadsandel skall ingå av utredningen godkända arbeten 
omfattande bl a projektledning i inledningsfasen, geotekniska undersökningar och 
utredningar samt mätningar och kontroller - till en kostnad av 1,3 milj. kr. 
Kommunen har således en kvarvarande belastning på 1,14 milj. kr. 

Förslaget grundas påattSjöfartsverket/V attenfall AB - efteratt området säkrats mot 
fortsatt skredutveckling - bär kostnaderna för att älvf'aran återställts och farleden 
återskapats till ur trafiksynpunkt erforderlig standard samt att parterna bär lika stort 
kostnadsansvar för de förebyggande åtgärderna som syftar till att förhindra nya 
skred i närområdet. 

Utöver ovannämnda kostnadsansvar svarar Sjöfartsverket dessutom för och ombe
sörjer ansökan om erforderlig vattendom för åtgärderna enligt de olika etapperna. 
Göteborgs kommun svarar för kostnader som uppkommit för Göteborgs VA-verk 
med anledning av skredet (ca 400 tkr) samt kommunens kostnader föranledda av 
räddningstjänstärendet (ca 250 tkr). 

Banverket och Vägverket har accepterat föreslagen kostnadsfördelning. Handläg
gande tjänstemän kommer att föreslå Göteborgs kommun att acceptera förslaget. 
Sjöfartsverket har däremot ej godtagit förslaget. Vi föreslår därför att kostnadsan
delama för Banverket, Vägverket ochGöteborgs kommun fastställes. När det gäller 
sjöfartens andel av kostnaderna föreslår vi att regeringen fastställer hur dessa skall 
belasta sjöfarten respektive staten i övrigt. 
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