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Kvibergsbäcken 
Fördjupad stabilitetsutredning 
PM Geoteknik 

1 Uppdrag 
På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad, har Sweco Infrastructure utfört en 
fördjupad stabilitetsutredning för ett område längs Kvibergsbäckens sträckning, enligt 
nedanstående översiktskarta.  

Inom området har det under årens lopp utförts flertalet geotekniska undersökningar och 
utredningar. Vid de tidigare utredningarna har det konstaterats att stabilitetsförhållandena 
inom stora delar av området ej uppfyllde då gällande rekommendationer vilket medfört att 
stabilitetsåtgärder utförts.  

Under vintern/våren år 2009 utförde Sweco en detaljerad stabilitetsutredning inom området 
(daterad 2009-03-20, uppdr.nr. 2305335). Utredningen påvisade att stabilitetsförhållandena 
inom stora delar av området ej uppfyller de rekommendationer som ställs på denna typ av 
markområde, för denna typ av utredning, enligt Skredkommissionens anvisningar (rapport 
3:95). Ytterligare utredning och stabilitetsåtgärder rekommenderades. 

Utredningsområdet för denna fördjupade stabilitetsutredning redovisas på nedanstående 
översiktskarta, se Figur 1. I den södra delen av utredningsområdet (på sträckan mellan 
Utbyvägen/Kvibergsvägen till Säveån) utförde Gatubolaget en fördjupad stabilitetsutredning 
på längs den västra sidan av Kvibergsbäcken och mot Säveån under år 2006 (daterad 
2006-03-31, uppdr.nr. 292/05), blåmarkerat i nedanstående översiktskarta. Resultatet av Gatu-
bolagets stabilitetsanalyser mot Kvibergsbäcken har arbetats in i denna fördjupade stabilitets-
utredning, för utvärderingar, beskrivningar etc. hänvisas till PM upprättat av Gatubolaget. 

 
Figur 1 Översiktskarta över utredningsområdet. 
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Syftet med denna fördjupade stabilitetsutredning har varit att utreda stabilitetssituationen, 
för markområdena på den västra sidan av Kvibergsbäcken samt för befintlig bebyggelse 
längs Kvibergsbäckens östra sida samt bestämma lämpliga stabilitetsförbättrande åtgärder 
för området. Utredningen har utförts i enlighet med Skredkommissionens anvisningar 
(rapport 3:95) för en fördjupad stabilitetsutredning.  

2 Geotekniska undersökningar 
De geotekniska undersökningar som ligger till grund för denna fördjupade stabilitets-
utredning (nu utförda kompletterande undersökningar tillsammans med tidigare utförda) 
redovisas i en separat RGeo med benämningen ” Kvibergsbäcken. Fördjupad stabilitets-
utredning. Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo)”, daterad 2010-05-31. I Bilaga 1 i 
detta PM Geoteknik redovisas även översiktkartor med läget på utförda geotekniska 
undersökningar i området. 

3 Geoteknisk översikt 
3.1 Topografi och områdesbeskrivning 

Utredningsområdet utgör en yta av ca 1800 m i nord-sydlig riktning och ca 500 m i väst-
östlig riktning. Kvibergsbäcken har en sträckning från norr mot söder där den mynnar ut i 
Säveån. Bäcken har ett fall på ca 25 m inom utredningsområdet (från ca +36 till ca +11). 

Områdena kring Kvibergsbäcken utgörs av historiskt skredkänslig mark som karaktäriseras av 
bitvis branta slänter (nivåskillnad ca 8-10 m) som bildats genom Kvibergsbäckens erosion 
genom jordlagren. Bäcken är belägen i en ravin och de bitvis branta slänterna, främst på dess 
västra sida, innehåller många tecken och spår som tyder på att slänternas utseende förändrats 
under årens lopp. Skredärr visar på att skredaktiviteten i området historiskt sett har varit stor. 
År 1785 inträffade bl.a. ett större skred på den västra sidan av Kvibergsbäcken. Enligt tidigare 
utredningar har det historiskt sett inträffat större skred även på den östra sidan. 

I mitten av 1980-talet observerades förändringar i form av rörelser i marken. Sprickbild-
ningar hade utvecklats i gator och ett flertal ledningar hade brustit på den östra sidan av 
bäcken. Detta resulterade i att omfattande stabilitetsåtgärder utfördes för ett avsnitt av 
ca 600 m längs bäckens sträckning (i höjd med Snörmakaregatan i norr till i höjd med 
Stadsvaktegatan i söder). Stabilitetsåtgärderna utfördes under år 1985 och utgjordes av en 
stödfyllning (höjning av ravinbotten och bäcken upp emot ca 3 m). Den nya bäckfåran 
säkrades genom uträtande av bäckens sträckning samt utläggande av erosionsskydd på den 
aktuella sträckan. För att få tillgång till fyllnadsmassor utfördes dessutom en avschaktning 
på en sträcka av ca 150 m på den västra sidan av bäcken. I samband med utförandet av 
åtgärderna utfördes även, på två kortare partier (ca 2x30 m) inom delsträckan mellan 
Utbyvägen och Säveån, omgrävning av bäckfåran samt utplacerande av erosionsskydd. De 
åtgärdade partierna längs Kvibergsbäckens sträckning redovisas översiktligt på föregående 
flygfoto, Figur 2.  
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Figur 2 Flygfoto över områdena längs Kvibergsbäckens sträckning med utförda åtgärder markerade. 

Besiktning av erosionsskydden i samband med den tidigare detaljerade utredningen visar 
att de är av god kondition och idag utgör ett fullgott skydd mot erosion längs bäckfåran på 
de åtgärdade delsträckorna.  

 

Figur 3 Åtgärdad (profilhöjd, uträtad och erosionsskyddad) delsträcka av Kvibergsbäcken 
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Längs bäckavsnittet söder om den utförda åtgärden fram till passagen under Utbyvägen/ 
Kvibergsvägen pågår dock idag en bitvis mycket påtaglig erosion längs bäckfåran (Figur 4) 
med frilagda rotsystem och urspolad/underminerad slänt som följd. 

 

Figur 4 Pågående erosion längs bäckfåran, strax norr om passagen under Utbyvägen. 

Västra sidan 

Markområdena på den västra sidan av bäcken utgörs främst av öppna gräs- och ängsytor 
(f.d. militära övningsområden, idag fotbollsplaner) där friluftsverksamhet idag bedrivs. 
Inom området finns en GC-väg, i nord-sydlig riktning, som även används för viss 
servicetrafik. Markområdena sluttar svagt långsträckt mot söder och utgörs av ett stort 
antal fotbollsplaner. Väster om fotbollsplanerna höjer sig ett bergsparti upp till ca 60 m 
över omkringliggande mark. 

Från GC-vägen, som är belägen i anslutning till släntkrön, sluttar marken mot öster ned 
mot Kvibergsbäcken. Slänterna mot Kvibergsbäcken har generellt en nivåskillnad på 
ca 8-10 m med en lutning på ca 1:3-1:5. I och längs bäckravinen utgörs vegetationen av 
såväl uppväxta träd som buskar och sly (Figur 5).  
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Figur 5 Slänter mot Kvibergsbäcken på dess västra sida, fotoriktning mot norr. 

Nivån på marken varierar från att längst i norr, ovan släntkrön, vara ca +40 till +44 till att i 
höjd med Utbyvägen/ Kvibergsvägen vara ca +20 till +22. 

Östra sidan 

Längs den östra sidan av Kvibergsbäcken finns det villabebyggelse (Utby) inom hela det 
aktuella utredningsområdet. På avståndet ca 50-80 m från bäcken finns det lokalgator 
(Brodalen, Anders Mattssonsgatan och Österhedsgatan) som löper parallellt med bäckens 
sträckning. Villatomterna sluttar från lokalgatorna ned mot bäcken i väster. 

 

Figur 6 Utsiktsbild över villabebyggelsen längs Anders Mattssonsgatan, strax norr om Utbyvägen/Kvibergsvägen. 
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I nedre delen av fastigheterna, i anslutning till Kvibergsbäckens östra sida löper en 
kommunal avlopps- och dagvattenledning (AD1200).  

Slänterna mot Kvibergsbäcken är överlag något lägre och flackare här än på den västra 
sidan. De har generellt en nivåskillnad på ca 6-9 m med en lutning på ca 1:3-1:7. Nivån på 
marken varierar från att längst i norr, i höjd med Gärdsåsgatan, vara ca +40 till +42 för att 
längst i söder, vid Brodalen, vara ca +17 till +18 vid släntkrön. 

 

Figur 7 Slänten mellan Anders Mattssonsgatan och Kvibergsbäcken. Fotoriktning mot öster. 

3.2 Geotekniska förhållanden 

Utvärdering av de geotekniska förhållandena baseras på tidigare undersökningar i 
anslutning till området tillsammans med de nu utförda undersökningarna.  

De geotekniska förhållandena varierar mycket mellan det högre belägna partierna i norra 
delen av utredningsområdet och de lägre belägna delarna i anslutning till bäckens utlopp i 
Säveån. För bestämning av jordens geotekniska egenskaper har områdena längs bäckens 
sträckning delats in i fem delområden inom vilka de geotekniska egenskaperna i jorden är 
likartade. I nedanstående figur redovisas de fem delområdena (A till E), exkl 
markområdena på den västra sidan av Kvibergsbäcken på sträckan Utbyvägen-Säveån 
vilka redovisas i separat PM upprättat av Gatubolaget, tillsammans med en översiktlig 
redovisning av markslagen inom området (lermark resp. fastmark), hämtade från SGU:s 
jordartskarta. 
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Figur 8 Delområden (A-E) för utvärdering och bestämning av de geotekniska egenskaperna. 

3.2.1 Jordlagerföljd 

De geotekniska förhållandena längs Kvibergsbäckens sträckning är av samma karaktär som 
generellt gäller för sidoraviner till Säveåns dalgång genom Göteborg och Partille kommun. 
Marken har en horisontell jordlagerindelning där slänterna ned mot Kvibergsbäcken bildats 
genom erosion i en relativt plan sedimentbassäng. Hållfastheten i leran är högst i de 
höglänta delarna längst i norr för att successivt minska längs Kvibergsbäckens dalgång mot 
dess anslutning till Säveån längst i söder. 

De naturliga jordlagren utgörs generellt av ett lager med en lös siltig lera som successivt 
blir fastare mot djupet. Leran vilar på ett lager av friktionsjord innan berget tar vid. De 
översta ca 1-2 metrarna av leran är av torrskorpekaraktär. Utförda geotekniska under-
sökningar visar att lermäktigheten varierar stort, ca 5-50 m, längs bäckens sträckning. 
Mäktigheten hos friktionsjordlagret under leran har ej bestämts i samband med denna 
utredning då detta inte är av betydelse för stabiliteten. Lermäktigheten är generellt som 
störst i anslutning till slänterna ned mot bäckfåran för att successivt avta mot höjdpartierna 
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såväl väster som öster om dalgången. Utförda CPT-sonderingar indikerar på en homogen 
lera utan någon direkt förekomst av vattenförande skikt. 

3.2.2 Tunghet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet 

Tungheten (γ) i leran varierar generellt mellan ca 15,5-18 kN/m3 där de största tungheterna 
uppmätts på kolvprover från stora djup främst i de norra delarna av området. I övrigt är 
tendensen hos tungheten i leran att den ökar svagt mot djupet, enligt nedanstående diagram 
(Figur 9). Det är relativt stor spridning bland tunghetsbestämningarna i leran med det har i 
detta skede inte konstaterats någon entydig geografisk variation inom området. Den 
naturliga vattenkvoten (wN) i leran varierar mellan ca 55-70%.  

 
Figur 9 Diagram över uppmätt respektive medelvärdesbildning av tungheten i leran. 

Konflytgränsen (wL) i leran har en geografisk variation inom området. Nedanstående dia-
gram (Figur 10) redovisar uppmätt och utvärderad konflytgräns inom delområdena A till E.  
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Figur 10 Diagram över uppmätt respektive utvärderad konflytgräns inom respektive delområde A till E. 

Utvärderad konflytgräns samt dess inverkan (korrektion) på skjuvhållfastheten som bestämts 
vid ving- och konförsök är sammanställda i nedanstående tabell för områdena A till E. 

Tabell 1 Sammanställning av utvärderad konflytgräns och motsvarande korrektionsfaktor. 

Område Djup [m] Konflytgräns, wL [%] Korrektionsfaktor, µ 

A 0 – 14 
14 – 

60 % 
43 % 

0,86 
1,00 

B 0 – 6 
6 – 

60 % 
43 % 

0,86 
1,00 

C 0 – 10 
10 – 

60 % 
65 % 

0,86 
0,83 

D 0 – 10 
10 – 

65 % 
70 % 

0,83 
0,80 

E 0 – 10 
10 – 

70 % 
75 % 

0,80 
0,78 

 
Utförda laboratorieundersökningar på leran visar att sensitiviteten, St, hos leran i området 
generellt varierar mellan ca 20-40 (Figur 11) vilket innebär att leran betecknas som mellan- 
till högsensitiv. Det finns dock spridda provtagningsnivåer i leran, inom alla delområden, i 
vilka en avsevärt mycket högre sensitivitet uppmätts med värden som varierar mellan ca 50-
140 vilket innebär att leran i dessa nivåer skall betecknas som kvicklera1. Det har dock inte 
gått att finna någon tydlig geografisk eller geoteknisk koppling mellan dessa provtagnings-
nivåer. De högsta sensitiviteterna har uppmätts i de norra delarna av området på djupet 
ca 8-18 m i leran på den västra sidan av bäckravinen. 

                                                
1 Kvicklera brukar i Sverige beteckna leror med en skjuvhållfasthet ≤0,5 kPa i omrört tillstånd och med en 
sensitivitet ≥50. Kvickleror kännetecknas av att de vid omrörning förlorar näst intill all sin hållfasthet. 
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Figur 11 Diagram över sensitiviteten i leran. 

3.2.3 Odränerad skjuvhållfasthet 

Lerans odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats utifrån utförda hållfasthetsbestämningar 
främst i form av vingförsök, utförda laboratorieundersökningar (konförsök, konsoliderade 
odränerade direkta skjuvförsök samt aktiva odränerade triaxialförsök) och utvärderade 
CPT-undersökningar. 

Med utgångspunkt från utförda CRS-försök har dessutom inledande empiriska studier av 
kopplingen mellan lerans odränerade skjuvhållfasthet (τfu) och dess förkonsolideringstryck 
(σ′c). Reduktion av en empiriskt bestämd skjuvhållfasthet för en normalkonsoliderad lera har 
utförts med hänsyn till rådande överkonsolideringsgrad (OCR). Empirin är framtagen för att 
jämföras med direkt skjuvning. Empirin tyder på en betydligt högre skjuvhållfasthet i leran 
än utförda vingförsök. 

Resultaten av nu utförda bestämningar av den odränerade skjuvhållfastheten redovisas, 
inom respektive delområde tillsammans med empiriska studier samt tidigare utförda ving- 
och skjuvförsök, i nedanstående diagram (Figur 12) samt dessutom i sin helhet i Bilaga 2. 
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Figur 12 Sammanställning och utvärdering av lerans odränerade skjuvhållfasthet (korrigerad m.a.p. 
konflytgränsen) inom delområdena A-E. 

Diagrammet (Figur 12) visar bitvis på en relativt stor spridning mellan de utförda skjuvhåll-
fasthetsbestämningarna i leran. Diagrammen visar dock entydigt på en tydlig tendens med 
en högre skjuvhållfasthet i de norra (högst belägna) delarna av området. Skjuvhållfastheten 
minskar successivt mot de lägre belägna södra delarna av utredningsområdet.  

Den utvärderade skjuvhållfastheten har valts i den övre delen av spannet med stöd av 
resultatet av utförda konsoliderade odränerade direkta skjuvförsök samt empiriska studier, 
vilka båda tyder på en ytterligare högre skjuvhållfasthetstillväxt mot djupet än vad som valts. 

Utvärderad odränerad skjuvhållfasthet, korrigerad m.a.p. konflytgränsen, enligt ovanstående 
diagram är sammanställd för respektive delområde i nedanstående tabell.  
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Tabell 2 Sammanställning av utvärderad skjuvhållfasthet i leran. 

Område Nivå Utvärderad odränerad 
skjuvhållfasthet 

A My – +27 
+27 – 

24 kPa 
ökn. mot djupet med ca 1,1 kPa/m 

B my – +21,5 
+21,5 – 

22 kPa 
ökn. mot djupet med ca 1,5 kPa/m 

C my – +19 
+19 – 

20 kPa 
ökn. mot djupet med ca 1,4 kPa/m 

D my – +17 
+17 – 

16 kPa 
ökn. mot djupet med ca 1,5 kPa/m 

E my – +12 
+12 – 

15 kPa 
ökn. mot djupet med ca 1,6 kPa/m 

 

Utförda aktiva odränerade triaxialförsök visar att skjuvhållfastheten vid ett aktivt brott är 
mycket högre (ca 30-50%) än vid direkt skjuvning vilket därmed tydligt visar att hållfasthets-
anisotropi kan tillgodoräknas i leran. Vid stabilitetsberäkningarna har hållfasthetsanisotropi 
använts med anisotropifunktionen som gäller för K0=0,7 (enligt Skredkommissionens 
anvisningar 3:95) vilket normalt råder för västsvenska leror. Detta betyder i praktiken att i 
glidytornas aktivzon, beroende på skjuvytans lutning mot horisontalplanet, erhålls en 
förhöjning av den odränerade skjuvhållfastheten med ca 0-30 % (sinusformad funktion 
beroende på skjuvplanets lutning, Figur 13). I glidytornas passivzon erhålls däremot en 
reducering av skjuvhållfastheten med ca 0-10 %. Effekten av anisotropi blir därmed större ju 
brantare slänten och glidytan är.  

M
od

ifi
er

 F
ac

to
r

Inclination (°)

0.9

1

1.1

1.2

1.3

-30-60-90 0 30 60 90

 
Figur 13 Anisotropifunktion, K0=0,7. 

Utförda skjuv- och triaxialförsök har i detta projekt konsoliderats till en nivå som 
motsvarar ca 90 % av lerans förkonsolideringstryck. 

Valet av anisotropifunktion (K0=0,7) kan tyckas vara något försiktigt med hänsyn till att de 
utförda triaxialförsöken visar att skjuvhållfastheten vid ett aktivt brott är så mycket högre 
än vid direkt skjuvning. Det bedöms dock inte att det i detta skede är rimligt att tillgodo-
räkna sig mer effekter från anisotropi då underlaget endast utgörs av ett fåtal försök.  

Beaktande av hållfasthetsanisotropi i leran ger för slänterna mot Kvibergsbäcken positivt 
bidrag (ökning) till säkerhetsfaktorn mot brott med ca 5-6 %. I slänten mot Säveån 
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förekommer normalt även långa, flacka glidytor med låg säkerhetsfaktor mot brott. Hos 
just denna typ av glidytor ger beaktande av hållfasthetsanisotropi en relativt begränsad 
effekt med endast ett par procents ökning av säkerhetsfaktorn mot brott. 

3.2.4 Förkonsolideringstryck och överkonsolideringsgrad 

Utförda CRS-försök i de södra delarna av området visar att leran, vid rådande spännings-
situation, i regel är överkonsoliderad med ca 20-70 % (d.v.s. OCR=1,2-1,7) med en 
successivt minskning mot djupet. 

3.3 Grundvatten och portryck 

Grundvattenytan har generellt vid släntkrön uppmätts på ett djup ca 1-1,5 m under 
markytan och vid släntfot på djupet ca 0,5 m under markytan.  

Inom Kvibergsområdet finns det sedan tidigare ett antal mätstationer för grundvatten och 
portryck vilka kontinuerligt bevakats och mätts under en mätperiod som i de äldsta 
punkterna påbörjades i samband med åtgärdsarbetena i mitten på 1980-talet. Ett antal 
mätstationer har därefter tillkommit efterhand. I samband med den detaljerade utredningen 
och denna fördjupade utredning har ett antal kompletterande mätstationer installerats för att 
erhålla underlag till en bättre heltäckande bild av grundvatten- och portryckssituationen 
inom området. I dessa skeden har totalt 17 st portrycksmätare (av typen BAT-MkIII) 
fördelade på 6 st mätstationer installerats.  

Såväl tidigare som nu utförda portrycks- och grundvattenmätningar i de norra, högre belägna 
delarna av utredningsområdet, visar på att trycknivån i den underliggande vattenförande 
friktionsjorden (undre akvifären) i allmänhet motsvarar nivåer kring markytan ovan slänt-
krön. Vid släntfot, i anslutning till Kvibergsbäcken, motsvarar detta en artesisk trycknivå 
som inom vissa partier ligger upp emot ca 5-6 m över markytan. Trycknivån i den undre 
akvifären faller från norr mot söder. I mittre delarna av utredningsområdet har en artesisk 
trycknivå vid släntfot (i ravinen invid Kvibergsbäcken) uppmätts ca 1 à 2 m över markytan. 

Portrycksmätningar i lerlagret, på djup mellan ca 15-20 m under markytan, har i flera 
mätstationer i området uppmätt artesiska trycknivåer på dessa djup. De uppmätta artesiska 
portrycken i leran har dock inte lika hög trycknivå som i den underliggande friktionsjorden.  
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Figur 14 Installerade mätstationer för grundvatten och portryck (blå cirklar avser mätstationer installerade i 
den detaljerade eller i denna fördjupade utredning, röda cirklar avser äldre mätstationer).  

3.4 Vattenståndsnivåer i Säveån 

Karakteristiska vattenståndsnivåer i Säveån enligt nedanstående tabell (Tabell 3). 

Tabell 3 Karakteristiska vattenståndsnivåer (i Gbg höjdsystem) i Säveån, enl. tidigare utförd fördjupad 
utredning vid Kvibergsäng (Gatubolaget år 2006), strax nedströms Kvibergsbäckens utlopp i Säveån. 

Medelvattennivå (MW) +10,5 

Lägsta lågvattennivå (LLW) +9,5 
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4 Stabilitet 

4.1 Allmänt 

Stabiliteten mot Kvibergsbäcken har, för befintliga förhållanden, i denna utredning analys-
erats i totalt 19 st representativa sektioner (fördelade med 8 st på västra sidan av bäcken, 10 st 
på östra sidan av bäcken och 1 st mot Säveån) med sektionslägen enligt nedanstående figur 
(Figur 15). Till detta analyserades stabiliteten i ytterligare 10 st sektioner vid Gatubolagets 
utredning från år 2006, benämnda S040 till K230 enligt nedanstående figur (resp. Bilaga 4). 

 
Figur 15 Lägen för beräkningssektioner i vilka stabiliteten har analyserats. 
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Stabilitetsanalyserna har utförts som kombinerad och odränerad analys med Slope/W 
version 7.16 (Geostudio 2007). Redovisade säkerhetsfaktorer avser Morgenstern-Price 
metod för cirkulärcylindriska och sammansatta glidytor. 

4.2 Säkerhetsrekommendationer 

Stabilitetsutredningen har utförts enligt Skredkommissionens anvisningar, Rapport 3:95, där 
erforderlig säkerhetsfaktor gäller för Fördjupad stabilitetsutredning för markområden med 
markanvändningen ”Nyexploatering” respektive ”Befintlig bebyggelse och anläggning”. 

Enligt ovanstående gäller därmed följande rekommendation på säkerhetsfaktorn mot brott 
utifrån rådande förutsättningar: 

Tabell 4 Säkerhetsrekommendation enligt Skredkommissionens anvisningar, Rapport 3:95 (Tabell 8:1). 

 Markanvändning 

 Nyexploatering Befintlig bebyggelse 

Fc  ≥ 1,5–1,4  ≥ 1,4–1,3 

Fkomb  ≥ 1,35–1,3  ≥ 1,3–1,2 

 
Säkerhetsrekommendationen utgörs således av ett ”spann” mellan olika nivåer på 
erforderlig säkerhetsfaktor. Vilket krav på erforderlig säkerhetsfaktor som råder inom ett 
projekt bestäms av ett stort antal faktorer som betecknas som ”gynnsamma” eller 
”ogynnsamma”. Exempel på en ogynnsam faktor är t.ex. förekomst av kvicklera, stora 
konsekvenser av ett skred, pågående erosion eller ett begränsat antal geotekniska 
undersökningar etc. 

Längs med Kvibergsbäckens sträckning finns generellt ett stort geotekniskt underlag. 
Området är dock vidare ett historiskt skredkänsligt och marken utgörs till stor del av en lös 
högsensitiv lera (områden med påträffad kvicklera markeras i nedanstående figur med 
streckat raster). Längs Kvibergsbäcken pågår bitvis en kraftig erosion. 

Med utgångspunkt från de förutsättningar (både yttre och geotekniska) som råder inom det 
aktuella området rekommenderas följande säkerhetsnivå för denna fördjupade stabilitets-
utredning. 

Tabell 5 Gällande säkerhetsrekommendation för denna fördjupade stabilitetsutredning. 

 Markanvändning 

 Nyexploatering, DP Nyexpl. Landeriet Befintlig bebyggelse 

Fc  ≥ 1,5  ≥ 1,4  ≥ 1,3 

Fkomb  ≥ 1,35  ≥ 1,3  ≥ 1,2 

 

Rekommenderade säkerhetsfaktorer redovisas på en kartbild över området i nedanstående 
figur. 
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Figur 16 Rekommenderad säkerhetsfaktor mot brott för nyexploatering och befintlig bebyggelse inom 
utredningsområdet. 

4.3 Beräkningsförutsättningar 

4.3.1 Utformning och geometri 

Underlag till utförda stabilitetsberäkningar för utredningsområdet har hämtats från 
markavvägningar samt den digitala primärkartan (noggrannhet 0,5 m ekvidistans). 

4.3.2 Materialparametrar 

I nedanstående tabell redovisas exempel på de materialparametrar som använts vid 
stabilitetsberäkningarna. Valda materialparametrar för respektive beräkningssektion 
redovisas i sin helhet på respektive stabilitetsberäkning i Bilaga 3. 
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 Jordlager Bedömda materialegenskaper   

 Kvibergsbäcken    

 Torrskorpelera 

Tunghet, γ 
Odränerad skjuvhållfasthet, τfu 
Friktionsvinkel, φ′ 
Kohesionsintercept, c′ 
Anisotropifunktion, K0 

17 kN/m3 
enl. kap 3.2.3 
30º *) 
0,1⋅τfu *

) 
0,7 

 

 Lera 1 

Tunghet, γ 
Odränerad skjuvhållfasthet, τfu 
Friktionsvinkel, φ′ 
Kohesionsintercept, c′ 
Anisotropifunktion, K0 

16 kN/m3 
enl. kap 3.2.3 
30º *) 
0,1⋅τfu *

) 
0,7 

 

 Lera 2 

Tunghet, γ 
Odränerad skjuvhållfasthet, τfu 

Friktionsvinkel, φ′ 
Kohesionsintercept, c′ 
Anisotropifunktion, K0 

16 kN/m3 
enl. kap 3.2.3 
30º *) 

0,1⋅τfu *
) 

0,7 

 

 Friktionsjord 
Tunghet, γ 
Friktionsvinkel, φ′ 

18 kN/m3 
35º 

 

*) Lerans dränerade hållfasthetsegenskaper har vid stabilitetsberäkningarna antagits till φ′=30° och c′=0,1⋅τfu, vilket normalt 
gäller för leror i Västsverige. 

4.3.3 Grundvatten, porttryck och vattennivå 

Grundvattenytans läge har vid stabilitetsanalyserna placerats på djupet ca 1-1,5 m under 
markytan ovan släntkrön. Portrycksprofilen i leran har valts med en ökning mot djupet så 
att den ansluter till den höga trycknivå som uppmätts i den undre akvifären (underliggande 
friktionsjorden, enl. Figur 17), vilket till viss del överensstämmer med utförda portrycks-
mätningar men främst bedöms motsvara ”värsta fallet”. 
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Figur 17 Exempel på modellerad portrycksprofil i stabilitetsanalys.  
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Vattennivån i Kvibergsbäcken har valts mycket lågt då bäcken under delar av året i det 
närmaste är torr på vatten. Vattennivån i Säveån valts till +9,5 vilket bedöms motsvara 
lägsta lågvatten (LLW). Vid lägsta lågvatten är vattnets mothållande effekt som lägst vilket 
därmed utgör det farligaste fallet för stabiliteten (odränerad analys). Lägsta lågvatten har 
även antagits i den kombinerade analysen dock med en högt belägen grundvattenyta samt 
höga portryck i slänten. Detta fall är på ”säkra sidan” då grundvattenytan sannolikt ligger 
lägre i slänten då lägsta lågvatten råder i bäcken/ån. 

4.3.4 Marklaster 

Trafik- och marklaster har ansatts i de fall där de befunnits i aktivzonen av glidytorna 
(d.v.s. i den pådrivande delen av glidytorna). 

Trafiklast inom lokalgator har i stabilitetsberäkningarna satts till 10 kPa över hela gatans 
bredd, enligt skredkommissionens rapport 3.95. På normala GC-vägar har en marklast på 
5 kPa ansatts. 

Inga exakta uppgifter har funnits att tillgå angående tyngd och grundläggningssätt på 
byggnaderna inom området. Vid stabilitetsberäkningarna har en permanent marklast på 
10 kPa ansatts i läget för befintliga byggnader utan källare. För byggnader med källare har 
däremot ingen yttre marklast ansatts från byggnaden då tyngden för den bortschaktade 
jordvolymen för källaren anses kompensera tillskottet från byggnadens egentyngd. 

4.4 Stabilitetsanalyser befintliga förhållanden 

Stabiliteten för befintliga förhållanden har analyserats för de 19 (+10) sektionerna inom 
området. Slänternas geometri, höjd och lutning, samt de geotekniska förhållandena i form 
av jordmäktighet och hållfasthet varierar mycket längs Kvibergsbäckens sträckning vilket 
därmed innebär att även stabilitetsförhållandena varierar stort inom utredningsområdet. 

I följande kapitel beskrivs resultaten av de stabilitetsanalyser som utförts vid denna 
fördjupade stabilitetsutredning. Utförda beräkningar utförda i denna utredning redovisas i 
sin helhet i Bilaga 3. Stabilitetsanalyserna som är utförda av Gatubolaget år 2006 redovisas 
och presenteras i sin helhet i PM upprättat av Gatubolaget (daterad 2006-03-31, uppdr.nr. 
292/05) 

4.4.1 Västra sidan av Kvibergsbäcken 

På den västra sidan av Kvibergsbäcken förekommer såväl de brantaste som de högsta 
slänterna inom utredningsområdet. Stabilitetsförhållandena är därmed generellt sämre på 
den västra sidan än på den östra sidan. Det är på denna sida som skredaktiviteten under 
årens lopp varit som störst och det dessutom förekommer kvicklera. 

Utförda stabilitetsanalyser visar på säkerhetsfaktorer mot brott som varierar mellan 
ca Fkomb=1,1-1,4 respektive Fc=1,2-1,5. Inom den åtgärdade sträckan av Kvibergsbäcken är 
säkerhetsfaktor mot brott som högst och varierar där mellan ca Fkomb=1,3-1,5 respektive 
Fc=1,4-1,5. Utbredningen av glidytorna med lägst säkerhetsfaktor mot brott i respektive 
beräkningssektion har generellt en utbredning av ca 40-60 m och slår upp strax bakom 
släntkrön i anslutning till GC-vägen, enligt nedanstående figur. 
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Figur 18 Stabilitetsberäkning sektion 10, odränerad analys. 

För stora delar av områdena på den västra sidan av uppfylls inte rekommenderad säker-
hetsnivå för stabiliteten, enligt Skredkommissionens anvisningar. I framförallt de 
nordligaste delarna av området är säkerhetsfaktorn mot brott mycket låg där dessutom höga 
grundvattentryck i den undre akvifären samt förekomst av kvicklera har påträffats.  

4.4.2 Östra sidan av Kvibergsbäcken 

På den östra sidan av Kvibergsbäcken är slänterna generellt betydligt flackare och något 
lägre än på den västra sidan. Jordmäktigheterna är dessutom normalt något mindre på den 
östra sidan. Dessa faktorer inverkar positivt på stabiliteten. Säkerhetsfaktorn mot brott 
varierar mellan ca Fkomb=1,2-1,6 respektive ca Fc=1,3-2,0. De lägsta säkerhetsfaktorerna 
mot brott har påträffats längst i söder respektive allra längst i norr. Utbredningen av 
glidytorna med lägsta säkerhetsfaktor mot brott är i dessa områden endast ca 25-35 m 
enligt nedanstående figur (Figur 19).  
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Figur 19 Stabilitetsberäkning sektion 16, kombinerad analys. 
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Längs Anders Mattssonsvägen är slänten lite mer långsträckt. Säkerhetsfaktorn mot ett 
kombinerat brott är ca Fkomb=1,5-1,6 och mot ett odränerat brott ca Fc=1,6-1,7. 
Utbredningen av glidytorna med lägst säkerhetsfaktor mot brott är ca 50-60 m och de slår 
normalt upp i området mellan husen och gatan (Figur 20). 
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Figur 20 Stabilitetsberäkning sektion 14, odränerad analys. 

Stabilitetsförhållandena i slänterna på den östra sidan av Kvibergsbäcken uppfyller 
rekommenderade säkerhetsnivåer för befintlig bebyggelse enligt Skredkommissionens 
anvisningar.  

4.4.3 Sammanställning av utförda stabilitetsanalyser 

Utförda beräkningssektioner är placerade med syftet att täcka in och representera stabilitets-
förhållandena längs Kvibergsbäckens sträckning inom utredningsområdet. På följande 
översiktskarta redovisas rådande säkerhetsfaktorer mot brott i slänterna längs sträckningen 
för befintliga förhållanden. 
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Figur 21 Sammanställning av säkerhetsfaktorn mot brott i slänterna längs Kvibergsbäckens sträckning. 

I nedanstående tabeller redovisas lägsta säkerhetsfaktorer mot brott i beräkningssektionerna. 
Stabilitetsanalyserna redovisas i sin helhet i Bilaga 3 resp. i Gatubolagets PM från år 2006. 
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Tabell 6 Västra sidan av bäckravinen, norr om Utbyvägen/Kvibergsvägen. 
Säkerhetsfaktorer mot brott i de analyserade beräkningssektionerna. 

Sektion Delområde 
Kombinerad analys, 

Fkomb 
Odränerad analys,  

Fc 
1 A 1,06 1,25 

2 A 1,09 1,27 

4 A 1,24 1,36 

6 B 1,34 1,46 

8 B 1,26 1,42 

10 C 1,20 1,30 

12 D 1,15 1,20 

13 D 1,34 1,37 

Tabell 7 Östra sidan av bäckravinen. Säkerhetsfaktorer mot brott i de analyserade beräkningssektionerna. 

Sektion Delområde 
Kombinerad analys, 

Fkomb 
Odränerad analys,  

Fc 
3 A 1,55 1,72 

5 A 1,67 1,97 

7 B 1,63 1,84 

9 C 1,59 1,71 

11 C 1,56 1,73 

14 D 1,52 1,57 

15 E 1,25 1,33 

16 E 1,24 1,30 

17 A 1,24 1,37 

18 C 1,55 1,66 

19 E 1,24 1,34 

Tabell 8 Västra sidan av bäckravinen, söder om Utbyvägen/Kvibergsvägen.  
Säkerhetsfaktorer mot brott enl. Gatubolaget år 2006. 

Sektion Delområde 
Kombinerad analys, 

Fkomb 
Odränerad analys,  

Fc 
S040 Gatubolaget 1,20 1,28 

S055 Gatubolaget 1,17 1,27 

K065 Gatubolaget 1,41 1,47 

K075 Gatubolaget 1,08 1,13 

K085 Gatubolaget 1,23 1,23 

K100 Gatubolaget 1,19 1,28 

K135 Gatubolaget 1,33 1,41 

K185 Gatubolaget 1,47 1,53 

K225 Gatubolaget 1,10 1,10 

K230 Gatubolaget 1,10 1,10 
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Vid stabilitetsanalyserna har effekten av beaktande av uppsprucken torrskorpa med vatten-
fyllda sprickor (djup ca 2-3 m) kontrollerats. Analyserna visar dock att detta scenario endast 
påverkar storleken på säkerhetsfaktorn mot brott mycket marginellt (hundradelsdecimalen).  

Utförda stabilitetsberäkningar mot Kvibergsbäcken visar på att säkerhetsfaktorn mot brott 
inom stora delar av utredningsområdet på den västra sidan av Kvibergsbäcken, inte 
uppfyller stabilitetsrekommendationerna för en fördjupad stabilitetsutredning enligt 
Skredkommissionens Rapport 3:95.  

Stabilitetsförhållandena för befintliga förhållanden på den östra sidan av Kvibergsbäcken 
uppfyller rekommenderade säkerhetsnivåer enligt Skredkommissionen och är därmed att 
klassa som tillfredsställande. Känslighetsanalyser av effekten på säkerhetsfaktorn mot brott 
vid inträffande av erosionsras/släpp längs Kvibergsbäckens stränder har utförts. 
Analyserna visar att tänkbara/möjliga erosionsras/släpp endast påverkar säkerhetsfaktorn 
mot brott mycket marginellt (minskning av säkerhetsfaktorn med ca 1-2%). Stabilitets-
förhållandena för befintliga förhållanden på den östra sidan av Kvibergsbäcken anses 
därmed vara tillfredsställande även efter eventuella begränsade släpp i strandbrinken. 
Befintlig spillvattenledning längs Kvibergsvägens östra sida bedöms ej heller påverkas av 
eventuella erosionsras/släpp längs strandbrinken. Tidsförloppet på erosionsaktiviteten i 
Kvibergsbäcken är dessutom relativt långsamt och risken för erosionsras/släpp i strandkant 
anses vara därmed vara relativt liten. 

4.5 Känslighetsanalys av stabilitetssituationen 

För att få en bild av hur olika parametrar inverkar på resultatet av stabilitetsanalyserna har 
en känslighetsanalys utförts för några olika hållfasthetsegenskaper i den geotekniska 
modellen. Känslighetsanalysen utgör ett stöd i bedömningen av olika parametrar. Det finns 
extra stor anledning att skaffa ett bra underlag för att bestämma en parameter som har stor 
inverkan på säkerhetsfaktorn mot brott. En känslighetsanalys kan t.ex. svara på om det 
finns anledning att vidare utreda parametrar som är något osäkra.  

I en geoteknisk stabilitetsberäkning finns det ett antal indata som påverkar säkerhetsfaktorn 
mot brott. Parametrar som t.ex. skjuvhållfasthet varierar med olika djup och olika under-
sökningsmetoder och markens geometri är inte alltid perfekt avbildad. Det finns därför 
alltid en viss osäkerhet i de resultat som erhålls vid en stabilitetsanalys vilket ska beaktas 
vid värdering och hantering av resultatet. 

För att kunna göra en bra bedömning av vilka felmarginaler som finns i beräkningarna har 
en känslighetsanalys utförts för några olika indataparametrar. I den här utredningen har 
lerans tunghet (γ) och odränerad skjuvhållfasthet (τfu) studerats i en känslighetsanalys. De 
olika parametrarna har låtits variera i ett intervall som är en rimlig felmarginal för 
respektive parameter. Effekten av grundvattenytans läges (och därmed även portrycks-
profilen) inverkan på säkerhetsfaktorn mot brott har också studerats i känslighetsanalysen. 

4.5.1 Känslighetsanalys avseende jordens egenskaper 

I en av de sektioner där låga säkerhetsfaktorer mot brott konstaterats, sektion 12, har en 
känslighetsanalys av ingående materialegenskaper och förhållanden utförts. 
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Med avseende på de rådande geotekniska förhållandena i området, baserat på det 
geotekniska underlaget, har lämpliga variationer hos de ingående parametrarna i 
känslighetsanalysen valts till ±1 kN/m3 för tungheten (varje laststeg i diagrammet nedan 
motsvarar 0,2 kN/m3), ±2,5 kPa för skjuvhållfastheten (varje laststeg i diagrammet mot-
svarar 0,5 kPa) samt ±0,5 kPa/m i hållfasthetstillväxt mot djupet i den underliggande leran 
(varje laststeg i diagrammet motsvarar 0,1 kPa/m). Dessa avvikelser/felmarginaler anses 
vara rimliga med utgångspunkt från underlaget i denna utredning.  

Resultatet av en känslighetsanalys med avseende på de ingående jordegenskapernas 
inverkan på säkerhetsfaktorn mot redovisas, för en kombinerad glidyta i sektion 12, i 
figuren nedan, Figur 22. 
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Figur 22 Känslighetsanalys för beräkningsindata vid befintliga förhållanden i sektion 12, kombinerad analys. 

Känslighetsanalysen visar att de parametrar som slår hårdast på beräknad säkerhetsfaktor 
är odränerade skjuvhållfastheten i det undre lerlagret enligt de rödmarkerade graferna i 
diagrammet ovan.  
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Figur 23 Parameterspann vid känslighetsanalys för skjuvhållfastheten i underliggande lerlagret. 

Bedömningen av resultatet av utförd känslighetsanalys och vald storlek på skjuvhållfast-
heten i det underliggande lerlagret är dock att, baserat på sammanvägning av utförda 
hållfasthetsbestämningar (empiri, avancerade laboratorieundersökningar samt ving- och 
konförsök) som utförts till denna utredning, vald skjuvhållfasthetsprofil ligger bra placerad i 
spannet av utförda hållfasthetsbestämningar.  

4.5.2 Inverkan av marklasten 

Yttre lasters inverkan på säkerhetsfaktor mot brott har analyserats för markområdena på 
den östra sidan av Kvibergsbäcken. Vid ansättande av en variation av markbelastningen 
med ±10 kPa, inom och i anslutning till byggnader (för att täcka in ev. framtida tillbygg-
nader inom byggrätter i befintliga fastigheter på den östra sidan av Kvibergsbäcken) och 
gator, erhålls en sänkning av säkerhetsfaktorn mot brott med upp emot ca 8-9%.  

Placeringen av yttre belastningar är av mycket stor vikt för dess inverkan på stabiliteten 
och säkerhetsfaktorn mot brott. Stabilitetsförhållandena i slänterna på den östra sidan av 
Kvibergsbäcken möjliggör vissa tillkommande yttre markbelastningar. Stabilitetsförhåll-
andena måste dock analyseras och för all form av önskad tillkommande markbelastning för 
att bestämma möjlig storlek och placering m.a.p. säkerhetsfaktorn mot brott och 
rekommenderad säkerhetsnivå enl. Skredkommissionen. 

4.5.3 Inverkan av en förhöjd grundvattenyta 

Inom huvuddelen av utredningsområdet är säkerhetsfaktorn mot brott inte känslig för 
portryckshöjningar i leran då det längs huvuddelen av glidytorna med lägst säkerhetsfaktor 
mot brott är den odränerade skjuvhållfastheten som är dimensionerande. Ansättande av en 
höjning av grundvattenytans läge med ca 1 m (och sålunda även en höjning av portrycket i 
jordprofilen med motsvarande, dvs. 10 kPa) medför en sänkning av säkerhetsfaktorn mot 
brott med endast ca 2 %. 
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4.5.4 Känslighetsanalys avseende vattenstånd (Kvibergsbäcken & Säveån) 

Vattenståndet i Kvibergsbäcken är normalt mycket begränsat. Det har därmed en mycket 
marginell inverkan på säkerhetsfaktorn mot brott. Utförda analyser har utförds med en 
bedömd nivå på lägsta lågvatten (LLW) men även kontrollerats för torrlagd bäckfåra vilket 
ger i det närmaste samma lägsta säkerhetsfaktor mot brott som för bedömd LLW 
(minskning av lägsta säkerhetsfaktor mot brott med ca 0-1%). 

Medelvattenståndet (MW) för Säveån, i området kring Kvibergsbäckens utlopp, är 
ca +10,5. Vid beräkningar med ett ansatt medelvattenstånd i Säveån är säkerhetsfaktorn 
mot brott ca 5-6% högre än vid lägsta lågvattennivå (LLW).  

5 Slutsatser och rekommendationer 

Denna fördjupade stabilitetsutredning baseras på rådande förutsättningar längs Kvibergs-
bäckens dalgång i dag. I samband med all förändring av områdena såsom nybyggnation, 
schaktning, ändrade dräneringsförutsättningar, lastförändringar, upplag etc. skall 
stabilitetssituationen beaktas och redovisas. 

Västra sidan av Kvibergsbäcken 

Denna fördjupade stabilitetsutredning visar att stabilitetsförhållandena mot Kvibergsbäcken 
på dess västra sida ej är tillfredsställande då de inte uppfyller gällande rekommendationer 
enligt Skredkommissionens anvisningar, Rapport 3:95, för denna typ av markområde och 
denna utredningsnivå. Säkerhetsfaktorn mot brott är inom delar av området, framförallt 
längst i norr, bitvis mycket låg (ca Fkomb=1,1-1,4 respektive ca Fc=1,2-1,5).  

Med utgångspunkt från resultatet av denna fördjupade stabilitetsutredning rekommenderas 
därmed att stabilitetsåtgärder utföres för delar av markområdena på den västra sidan av 
Kvibergsbäcken.  

Östra sidan av Kvibergsbäcken 

Stabiliteten för slänterna med befintlig bebyggelse längs bäckens östra sida är avsevärt 
mycket bättre än på dess västra sida. Resultatet av denna fördjupade stabilitetsutredning 
visar att säkerhetsfaktorn mot brott varierar en hel del på den östra sedan.  

Stabilitetsförhållandena för befintlig bebyggelse på den östra sidan av Kvibergsbäcken 
uppfyller rekommenderade säkerhetsnivåer enligt Skredkommissionen och är därmed är 
klassa som tillfredsställande. Stabilitetsförhållandena mot Säveån för fastigheten längs i 
söder (Utby 753:215) är tillfredsställande. 
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5.1 Stabilitetsförbättrande åtgärder 

5.1.1 Lämpliga typer av stabilitetsåtgärder 

För att förbättra stabiliteten i slänterna och erhålla en säkerhetsfaktor mot brott som 
uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå finns olika alternativ/möjligheter till åtgärd. Den 
metod som i dessa fall anses bäst lämpad, såväl tekniskt som ekonomiskt, är att minska de 
pådrivande lasterna i slänten genom avschaktning/utflackning och dessutom säkra slänt-
geometrin i nedre delarna av slänterna genom utläggande av erosionsskydd längs den bitvis 
mycket erosionsaktiva bäckfåran. Ett alternativ till minska de pådrivande krafterna i 
slänterna är att öka de mothållande krafterna genom stödfyllning nere i ravinen på 
motsvarande sätt som utfördes längs den åtgärdade sträckan år 1985.  

I nedanstående figur visas principutseende på åtgärd genom avlastning, motfyllning 
respektive förstärkning av en slänt.. 

Avlastning/borttagning pådrivande krafter Ökning/säkrande mothållande krafter Förstärkning av slänt 

 
 

 

 
 

 
Figur 24 Principutseende på lämpliga åtgärdsalternativ för denna typ av slänter. 

(Enl. Skredkommissionen, rapport 5:95. Anvisningar för släntstabilitetsutredningar - Information)  

5.1.2 Förslag till åtgärd 

Västra sidan av Kvibergsbäcken (norr om Utbyvägen/Kvibergsvägen) 

Baserat på denna fördjupade stabilitetsutredning rekommenderas att avschaktningar/ 
avlastningar i slänterna utföres längs flertalet partier längs slänterna på den västra sidan av 
Kvibergsbäcken för att uppnå erforderlig säkerhetsnivå med avseende på stabiliteten.  

Omfattningen på erforderliga åtgärder beror till stor del på vad markområdena skall 
användas till/åtgärdas då rekommenderad säkerhetsnivå för stabiliteten enl. 
Skredkommissionens rekommendationer är högre för nyexploatering (och därmed även 
planläggning) än för befintliga förhållanden.  

I de norra delarna erfordras exempelvis en avschaktning vid släntkrön på i storleks-
ordningen ca 1-1,5 m inom en bredd av ca 40-50 m (enligt nedanstående stabilitets-
beräkning) för att uppnå rekommenderad säkerhetsnivå för nyexploatering mot ca 20-30 m 
för befintliga förhållanden. Utbredningen i plan av erforderliga stabilitetsåtgärder för olika 
typ av markanvändning (befintliga förhållanden vs. nyexploatering) redovisas översiktligt i 
Figur 27 samt Bilaga 5. 
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Figur 25 Exempel på erforderlig avschaktning på västra sidan, sektion 2 kombinerad analys. 

Ett alternativ till att enbart utföra en avschaktning/avlastning vid släntkrön är att kombinera 
avschaktning med en höjning av botten på bäckravinen, vilket då fungerar som en 
motfyllnad för slänterna. Omfattningen på erforderlig avschaktning reduceras i det fallet 
samtidigt som delar av schaktmassorna kan nyttjas som fyllning i ravinen. 

 
Figur 26 Översiktsfigur med områden där stabilitetsåtgärder erfordras, norr om Utbyvägen/Kvibergsvägen. 
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Västra sidan av Kvibergsbäcken (mellan Utbyvägen/Kvibergsvägen och Säveån) 

Vid Gatubolagets utredning år 2006 bestämdes bl.a. erforderliga stabilitetsåtgärder för den 
västra sidan av Kvibergsbäcken på sträckan mellan Utbyvägen/Kvibergsvägen och Säveån 
samt vid Kvibergsnäs Landeri. Föreslagna åtgärder avser en kombination av avschaktning, 
tryckbank/motfyllning samt utskiftning/lättfyllning och åtgärdar stabiliteten till att uppfylla 
gällande rekommendationer för befintliga förhållanden. Omfattningen av dessa föreslagna 
åtgärder redovisas i detalj i Bilaga 4 samt översiktligt i Figur 29. Miljötillstånd har erhållits 
för att utföra stabilitetsåtgärder med denna omfattning. 

För att uppnå rekommenderad säkerhetsnivå för nyexploatering erfordras något mer 
omfattande åtgärder än vad som konstaterades vid utredningen från år 2006. I de norra 
delarna (närmast (Utbyvägen/Kvibergsvägen) medför detta en större avschaktning än vad 
som tidigare rekommenderats. Ungefärlig omfattning presenteras i sektion i Figur 27. 
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Figur 27 Erforderlig avschaktning strax söder om Utbyvägen/Kvibergsvägen. Sektion K225 komb. analys. 

I områdena kring Kvibergsnäs landeriet (vilka har ett arkitektoniskt och kulturhistoriskt 
värde) finns det däremot inte utrymme att utföra avlastningar av slänterna för att uppfylla 
erforderlig säkerhetsnivå vid planläggning. I dessa delar rekommenderas en förstärkning 
av marken med kalkcementpelare placerade i skivor i anslutning till släntkrön (enl. Figur 
28 och Figur 29). Detta för att ej inkräkta ytterligare på de vattennära markområdena och 
därmed hålla sig inom omfattningen av erhållet miljötillstånd. 
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Figur 28 Exempel på erforderlig kalkcementpelarförstärkning, sektion S055 odränerad analys. 
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I nedanstående översiktsfigurer markeras de markområden som bedöms beröras av någon 
form av stabilitetsåtgärd, på delsträckan mellan Kvibergsvägen/Utbyvägen och Säveån, vid 
olika typer av markanvändning och åtgärdsmetod. Översiktsfiguren redovisas även i Bilaga 5. 

 

Figur 29 Översiktsfigur med markerade områden, delsträckan Kvibergsvägen/Utbyvägen till Säveån, som 
bedöms beröras av någon form av stabilitetsåtgärder för att uppfylla rekommendationerna enligt 
Skredkommissionens anvisningar. 

Göteborg 2010-05-31 
Sweco Infrastructure AB, Geoteknik 
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