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Definitioner 

Nedanstående definitioner redovisas här för att underlätta läsningen och vara stöd 
för förståelse av denna rapport. 

Risk  Kombination av sannolikheten för att en olycka inträffar 
och konsekvensen av den inträffade olyckan. 

Riskhantering Kontinuerlig och systematisk verksamhet med att identifiera 
risker i syfte att reducera eller eliminera dem och på det 
sättet uppnå acceptabel säkerhet.  

Riskkälla Ett tillstånd eller en serie omständigheter hos ett system, 
vilka tillsammans med andra förhållanden i dess omgivning 
kan leda till en olycka. Riskkälla är ett villkor eller en 
förutsättning för en olycka. 

Säkerhet  Motsatsen till risk, innebär frånvaro av förhållanden som 
kan leda till olyckor. 

 
För jämförelse redovisas här också förklaringar hämtade från internationella 
standarder:  
 
Department of Defense, USA, Standard Practice for System Safety,  
MIL-STD-882D, 10 February 2000 
 
Hazard  Any real or potential condition that can cause injury, illness, 

or death to personnel; damage to or loss of a system, 
equipment or property; or damage to the environment. 

 
Mishap An unplanned event or series of events resulting in death, 

injury, occupational illness, damage to or loss of equipment 
or property, or damage to the environment. 

 
Mishap risk An expression of the impact and possibility of a mishap in 

terms of potential mishap severity and probability of 
occurrence. 

International Electrotechnical Commission, “Application Guide – Risk analysis of 
technological systems”, International Standard IEC 300-3-9, 1995  

Risk  A qualitative risk analysis normally requires estimates of 
both the frequency (or probability) of the undesired event 
and the associated consequence (or severity), to provide a 
measure of risk. 

Under år 2002 publicerades också ISO/IEC Guide 73: “Risk management – 
Vocabulary – Guidelines for use in standards”.  
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1 Slutsatser och sammanfattning 
Genomförd granskning av Publ 2000:90 ledde till följande slutsatser: 
 

1. Syfte med att utveckla en metod för enhetlig och systematisk hantering av 
risker inom Vägverkets ansvarsområde är helt korrekt och motiverat. 

2. Metodutveckling innebär framställning av instruktioner om VAD som ska 
göras och också HUR det ska göras. Publikationen innehåller dock ingen 
utvecklad metodik för identifiering och beskrivning av risker.  

3. Den ansats till metoden som redovisas bygger på felaktiga principer.  
Man har infört en ”förenklig” för att ”underlätta avcheckning”. 
”Förenklingen innebär således att man inte behöver söka kopplingen 
mellan varje oönskad händelse och varje identifierad konsekvens. I stället 
nöjer man sig med att bedöma relevansen för önskade händelser 
respektive konsekvenser VAR FÖR SIG.”  

4. Identifiering och beskrivning av risker genomförs som inledning till 
riskanalys och fortsatt riskhantering. Riskanalys går ut på att analysera 
händelseförlopp som kan leda till oönskade händelser. Riskhantering 
innebär införande av åtgärder för att minska risker som inte är tolerabla. 
Om man för enkelhetens skull inte söker kopplingen mellan orsaker och 
konsekvenser försvårar det möjligheter att identifiera samband och dra 
slutsatser. Värdet av informationen blir begränsat. 

5. Dessa förutsättningar gör att det finns starka skäl till att överväga om inte 
metoden bör förändras i grunden.  

6. Publikationen följer inte internationell standard och tillämpar inte 
vedertagna begrepp. Detta underlättar inte läsningen och tillåter 
tolkningar av begrepp vilket minskar möjligheter till ett systematiskt 
arbete.  

7. Redovisade exempel på checklistor för bygg- och driftsfasen uppfyller 
inte ställda mål på att kunna användas i planerings- och 
projekteringsfasen, som då redan är genomförd. Det förekommer att listor 
innehåller uppgifter som är felaktiga. Nya checklistor som tillämpar 
varierande detaljeringsgrad bör utarbetas. Detaljeringsgraden bör öka i 
och med det att arbetet fortskrider och nya uppgifter tas fram. 

8. En metod för hantering av risker inom Vägverket bör tas fram. 
Framtagning och implementering av både en ny modell och ett nytt 
arbetssätt är inte någon enkel uppgift och tar sin tid. Det är många 
personer som måste förstå målsättning och förutsättningar samt acceptera 
nya arbetsuppgifter för att kunna medverka på ett effektivt sätt. Modellen 
måste därför vara enkel och lätt att förstå. 
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2 Bakgrund 
Riskhantering ingår som en viktig aktivitet i vägplaneringsprocessen inom 
Vägverket.  

Riskhantering har högt prioritet samtidigt som dess genomförande är komplicerad 
p g av rådande omständigheter: 

a) komplexiteten i organisationen som involveras i vägplaneringsprocessen,  

b) inbyggda förutsättningar för identifiering och värdering av risker. 

Organisationen på Vägverket är utformad för att uppfylla många uppgifter:  

a) VV är en central och sammanhållande myndighet där verksamhet bedrivs 
inom olika (geografiska) regioner som arbetar på ett självständigt sätt, 

b) flera funktioner måste beaktas och tillgodoses, 

c) processen sträcker sig över olika ansvarsområden, inte bara inom 
Vägverket, 

d) arbetets genomförande tar lång tid,  

e) många personer medverkar. 

Riskhantering är en metodiskt process för systematisk identifiering och värdering 
av risker i syfte att reducera dem till nivåer som kan anses vara tolerabla. 

Riskhanteringsprocessen skall omfatta hela organisationen och grundas på klara 
riktlinjer och planer fastställda av ledningen. Säkerhetshöjande aktiviteter skall 
genomföras i syfte att förutse och därmed förebygga oönskade händelser, som kan 
inträffa i framtiden. Vid arbetet utgår man från kreativ analys och hantering av 
insamlade erfarenheter från tidigare inträffade olyckshändelser och tillbud. 

Det som gör vägtransportsystemet svåranalyserat är stora variationer i 
utformningen och användningen samt projektens betydande livslängd vilket 
orsakar osäkerheter i antaganden om framtida förändringar. 

På Vägverket pågår, sedan flera år tillbaka omfattande arbete med utarbetande av 
en enhetlig metod för hantering av risker och flera publikationer har tagits fram. 

Arbetet bedrivs på ett iterativt sätt genom utveckling, granskning och utvärdering. 
Syntell AB har fått i uppdrag att medverka och föreliggande rapport är framtagen 
av Elisabeth Ahlenius, Syntell.  
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3 Syfte 
Syftet med rapporten är att redovisa resultat från granskningen av  
Publ 2000:90, ”Identifiering och beskrivning av risker - metodik i 
vägplaneringsprocessen.” 

Granskningen genomfördes genom att besvara följande frågor: 

1. Är den beskrivna metoden (MIR) lätt att förstå? 

2. Finns det klart formulerade mål? 

3. Är det rätt målsättning? 

4. Är den beskrivna metoden lätt att använda? 

5. Är det möjligt att uppnå ställda mål genom att använda MIR? 

Resultat från granskningen kan användas som beslutsunderlag för Vägverket vid 
planering av fortsatt arbete med framtagning av riskhanteringsmetodik och 
implementering av denna i verksamheten.  

Syftet med framtagning och implementering av en enhetlig modell för 
identifiering och värdering av risker är att uppnå: 

a) Varierande detaljeringsgrad av uppgifter som ska registreras och 
vidarebefordras 

b) Enhetlig värdering av risker 

c) Enhetlig hantering av risker 

d) Ökad systemsäkerhet 

e) Jämn säkerhetsnivå 

f) Ökad kostnadseffektivitet av genomförda insatser, eftersom pengarna 
kan användas där de gör mest nytta 

g) Effektivare erfarenhetsöverföring 

h) Kontinuitet genom alla faser i projektet 
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4 Omfattning av rapporten 
Granskningen fokuserades på beskrivning av förslag till metodik som redovisas i 
Publ 2000:90. 

Genomfört arbete redovisas i rapporten i följande steg: 

1. Formulering av syfte med arbetets genomförande, se Kapitel: Syfte. 

2. Redogörelse av förutsättningar och grunder som granskningen genomförs 
mot och baseras på, se Kapitel: Grunder för riskanalys, som innehåller en 
allmän, teoretisk beskrivning av riskanalys och riskhantering. 

3. Redovisning av framkomna synpunkter, se Kapitel: Synpunkter. Resultatet 
från granskningen redovisas i samma ordning som ställda frågor för att 
dokumentera genomfört arbete på ett systematiskt sätt och förberedda 
utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete. 

4. Kortfattad beskrivning av möjlig, fortsatt forskning som skulle kunna leda 
till förbättringar och åtgärdande av identifierade svagheter, se Kapitel: 
Fortsatt forskning. 
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5 Grunder för riskanalys 
Riskanalys är en metod för enhetlig och systematisk identifiering och värdering av 
risker. 

Risk definieras här som en kombination av sannolikheten för att en olycka 
inträffar och konsekvensen av den inträffade olyckan.  
Risk är ett tvådimensionellt begrepp. 

 

 

Figur 1 Definition av risk 

Den negativa konsekvensen av en inträffad olycka kan vara t ex personskada, 
ekonomisk skada eller miljöskada. Ekonomisk skada omfattar skada på egen 
egendom och s k tredje man d v s till exempel allmänheten.    

Riskanalys ingår som en del i riskhanteringsprocessen som genomförs i syfte att 
reducera risker till nivåer som kan anses vara tolerabla. 

Riskreducering kan åstadkommas genom att: 

a. riskkällor tas bort. 

b. sannolikheter för olyckhändelser reduceras 

c. konsekvenser av inträffade olyckhändelser mildras. 

Riskkälla är ett tillstånd eller en serie omständigheter hos ett system, vilka 
tillsammans med andra förhållanden i dess omgivning kan leda till en olycka. 
Riskkälla är ett villkor eller en förutsättning för en olycka.  

Riskanalys utgår ifrån tillgängliga statistiska uppgifter om liknande objekt eller 
situationer och teknisk sakkunskap i kombination med avvägningar som görs av 
personer medverkande i analyser. Resultatet kan formuleras i kvalitativa eller 
kvantitativa termer. Vilken metod man använder beror på tillgång till och 
omfattning av tillförlitlig information.  

 

Sannolikhet Konsekvens

Risk
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6 Synpunkter 

6.1 Är den beskrivna metoden (MIR) lätt att förstå? 
En av förutsättningar för att ett dokument ska vara lätt att förstå är, att man 
använder rätta och väldefinierade begrepp för att beskriva tankegången.  

De begrepp som finns i dokumentet används inte alltid i rätt sammanhang, vilket 
är missvisande, förklaras på olika sätt eller inte alls. 

1. Missvisande förklaringar 

Exempel: Hänvisning till risker i dokumentets titel är missvisande eftersom risker 
inte behandlas i detta dokument. Någon metod för analys eller riskanalys 
behandlas inte heller. 

Dokumentet hänvisar till IEC 300-3-9 som är ”Application Guide – Risk analysis 
of technological systems”, (Figur 1 på sidan 16).  

IEC 300-3-9 definierar vad som menas med risk, (citeras):  
“A qualitative risk analysis normally requires estimates of both the frequency (or 
probability) of the undesired event and the associated consequence (or severity), 
to provide a measure of risk.” 

Denna definition tillämpas inte i Publ 2000:90 och dokumentet behandlar 
egentligen identifiering av riskkällor.  

2. Begrepp definieras på olika sätt på olika ställen i dokumentet.  

Exempel: ”Relevans” definieras på olika sätt, se Tabell 1.  
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 Förklaring Hänvisning 

Relevans för 
händelse 

Vid händelseanalys  bedöms vilka händelser 
som rimligen kan inträffa under bygg- och 
driftsfasen, d v s händelserna relevans anges. 
Relevans: att avgöra om typen av händelse 
måste beaktas i det fortsatta planerings- och 
projekteringsarbete. Relevans 0 innebär 
mycket låg relevans, och 3 att typen av 
händelse måste beaktas mycket noga i det 
fortsatta planerings- och projekteringsarbete.  

Sid. 37 Steg 2 
Händelseanalys 

Relevans av olika konsekvenser avser om de 
kan uppkomma eller inte. 

sid. 37 Steg 3 
Konsekvensanalys 

Syftar på grad i vilken skyddsobjekt har 
identifierats 

Sid. 69 Bilaga 2: 
Generella kriterier 
för relevans-
bedömning 

Syftar på att skadeobjekt kan komma till 
skada 

Sid. 69 Bilaga 2 

 

Relevans för 
konsekvens 

Anger hur viktigt det är att beakta 
förhållandet 

Sid.69 Bilaga 2 

Relevans av 
en viss risk 

Är ett synsätt, som är orienterat mot ett 
kontrolltänkande. Är en ”risk” relevant, så 
bör man beakta den i fortsatta planeringen...  

Sid. 41, Relevans 

 

Tabell 1 Sammanställning av förklaringar till ordet ”relevans”. 

3. Oklara formuleringar 

Exempel: 

Värde Relevans för oönskade 
händelse 

Förklaring 

0 Utan relevans ....orsaker saknas 

1 Liten relevans Oönskad händelse kan få viss mindre 
omfattning. . ..eller orsaker saknas.  

Tabell 2 Exempel på oklara formuleringar 
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Kommentar: Omfattning av en oönskad händelse är inte definierad. Är det kanske 
omfattning av konsekvenserna? Varför har man då två steg för 
relevansbedömning? 

Hur kan en oönskad händelse inträffa om orsaker saknas? 

4. Odefinierade begrepp 

Exempel: 

”Skadeobjekt”, se Bilaga 2 sid. 69 är inte definierat och återfinns inte i litteraturen 
inom området. 

”Barriärer” och ”Skyddsåtgärder”, se Bilaga 2, sid. 69,  är inte definierade men 
användning av olika benämningar tyder på att de inte är identiska. Skillnaden är 
dock inte förklarad. 

Kommentar: Om använda begrepp måste tolkas vid användning så leder det till 
olika tolkningar och följaktligen ingen systematik. 

6.2 Finns det klart formulerade mål? 
Flera olika mål redovisas på olika ställen i Publikationen. 

Exempel: 

1. ”Metoden ska kunna ge en systematik som beaktar de behov som finns i olika 
beslutssituationer..”, se Sammanfattning. 

Kommentar: Bra.  

2. ”Syftet med att använda en riskmodul (MIR) är att säkerställa att risker med 
stora potentiella konsekvenser har hanterats och dokumenterats på ett 
tillfredställande sätt”..., se Syfte och användning, sid.35.  

Kommentar: Formulering tyder på att metoden handlar om dokumenthantering 
och kontroll.  

3. ”Arbetet .. har tyngdpunkt på olyckor med stora konsekvenser för människor 
och miljö”, se Förordet. 

4. ”Allvarliga händelser och konsekvenser under drift- och byggskedet varit i 
fokus”, se Diskussion, sid. 39. 

Kommentar: Publikationen innehåller inte någon metod för särskild hantering av 
allvarliga händelser och konsekvenser.  
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6.3 Är det rätt målsättning? 

Målsättning att uppnå systematik och beakta de behov som finns i olika skeden 
och beslutssituationer är alldeles rätt och riktig.    

Ingen av ovan angivna, citerade, syften bedöms kunna uppnås med MIR.  

6.4 Är den beskrivna metoden lätt att använda? 

Publikationen innehåller en ansats till metod. Denna ”prototyp”  måste utvecklas 
vidare.  

Exempel: sid. 41, ”Hur en sammanvägning av flera kriterier ska göras, är dock 
något som behöver diskuteras i en fortsatt utveckling”. 

Exempel: Protokoll i Bilaga 2, sid. 71: ”Regel för en sammanfattande bedömning 
behöver anges i den färdiga handledningen”.  

Kommentar: Protokoll ska innehålla uppgifter om vad som beslutas, av vem och 
när. Beslut ska dokumenteras för att säkerställa spårbarheten.   

Slutsats: Metoden kan inte användas i dagens läge. Nedan framförda synpunkter 
avser användning av den beskrivna prototypen. 

1. Det är mindre lämpligt att ange flera kriterier eller aspekter. Det blir oklart vad 
som gäller om ena kriteriet uppfylls men inte det andra. 

Exempel: Bilaga 2 på sid. 69: Generella kriterier för relevansbedömning. 

Kommentar: Kriterier borde anges i någon form av storleksordning eller 
prioriteringsordning. Men det tas upp i MIR och på sid.41 står det att: ”Hur en 
sammanvägning av olika kriterier ska göras, är något som behöver diskuteras i en 
fortsatt utvecklig” 

2. Orealistiska kriterier 

Det förekommer att checklistor innehåller frågor som kan vara svåra att besvara. 

Exempel: ”Transporter av ADR gods förekommer ej, eller endast i fast form”, se 
Kriterier för relevansbedömning, oönskade händelse typ 7 – Kemikalieutsläpp, 
sid. 72. 
Kommentar: Det är inte realistiskt att anta att förekomst eller typ av farligt gods i 
vägtransportsystemet kan bestämmas. Speciellt gäller det för objektets hela 
livslängd. Transporter av farligt gods är en betydande riskfaktor och bör hanteras 
men det måste ske utgående ifrån att uppskattningar är belastade med stora 
osäkerheter.    
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3. Oklar beskrivning  

Arbetsgången för MIR beskrivs i flera steg. Steg 2 omfattar händelseanalys som 
genomförs för att avgöra om händelsen ska beaktas i det fortsatta planerings- och 
projekteringsarbetet, se sid. 37.  Planering och projektering finns dock inte 
upptagna som beslutsskede, se sid. 35.  

Exempel: Checklista, Bilaga 2, sid.70: Risk för ras, skred.  
Grundläggning, exempel på aktuella förhållanden: ”Förekommer ej”. Hur ska man 
kunna bygga utan att behöva grundlägga konstruktionen finns inte redovisat. 

4. Felaktiga uppgifter 

Exempel: Checklista, Bilaga 2, sid.70: Risk för ras, skred.  
Vid schakt med djupet <3 m, har risken relevans 0, vilket betyder ”mycket låg 
relevans”. Detta innebär att risken inte behöver beaktas.  

Kommentar: Ingen hänsyn tas till jordart, slutningens lutning, grundvatten, statisk 
eller dynamisk belastning, metod för stabilisering eller skyddsobjekt i 
omgivningen. Tre meter är något mer än en våningshöjd och man kan mycket väl 
få problem med stabiliseringen. Vägledningen i checklistan bör tillämpas med 
insiktsfullt beaktande av rådande förutsättningar.    

6.5 Är det möjligt att uppnå ställda mål genom att använda 
MIR? 

 

Det är inte möjligt att uppnå ställda mål genom att använda MIR p g av att: 

1. Metoden är inte färdigtutvecklad. 

2. Bygger på principer och förenklingar som kan diskuteras och övervägas. 

3. Utformning av checklistor bör bearbetas vidare. 

Antaganden 

I beskrivningen av Modell av olycksförloppet på sid. 40 redovisar man en 
”förenklig” som MIR använder sig av. 

”I metoden har vi gjort några förenklingar. ”Förenklingen” innebär således att 
man inte behöver söka kopplingen mellan varje oönskad händelse och varje 
identifierad konsekvens. I stället nöjer man sig med att bedöma relevansen för 
önskade händelser respektive konsekvenser VAR FÖR SIG.” 

Kommentar: Det finns en mening med att genomföra identifiering och 
beskrivning av risker. Detta är förutsättning och början på riskhantering. Man 
identifierar möjliga oönskade händelser och analyserar dessas konsekvenser samt 
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sannolikheter för inträffande. Risker beskrivna på detta sättet värderas sedan mot 
ett acceptanskriterium. Risker som bedöms inte vara tolerabla åtgärdas därefter 
med olika riskreducerande åtgärder.  

Mycket schematiskt kan man illustrera det arbetssättet i Figuren 2 nedan. 

 

 

Figur 2 Principer för genomförande av riskhantering. 

Om man inte har någon koppling mellan händelser och dessas konsekvenser har 
man identifierat allvarliga konsekvenser men känner inte till orsakerna och har 
därför begränsade möjligheter till att genomföra effektiv riskhantering.  

Figur 3 Situationen i dagens läge, utdata från MIR 

 

Det är en klar fördel att avcheckning underlättas, för att det ökar chanser att 
metoden kommer användas. Bara det, att man börjar tänka på risker är positivt 
och ett steg framåt i utvecklingen.  

Denna ökade enkelheten i redovisningen orsakar dock att spårbarheten försvagas 
och möjligheten att identifiera samt analysera samband reduceras. Dessa 
förutsättningar gör, att det kan finnas starka skäl att överväga om inte metoden bör 
förändras i grunden vid kommande vidareutveckling.  

Oönskade 
händelse

Sannolikhet

Konsekvens

Riskreducerande 
åtgärder

Oönskade 
händelse

Konsekvens?
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Utformning av checklistor 

Exempel på checklistor som redovisas i Publikationen är anpassade till bygg- och 
driftsfasen och kan inte användas i planerings- och projekteringsfasen enligt 
angiven målsättning. Anledningen är vald detaljeringsgrad och typ av uppgifter. 

1. Detaljeringsgrad 

Detaljeringsgraden är inte anpassad till informationen som kan vara tillgänglig vid 
tiden för arbetets genomförande, vilket illustreras i Figur 4. 

 

 

Projektering Planering Utförande Drift 

Detaljerade uppgifter 
finns Ingen möjlighet  

till påverkan  

Tid 

Projektering Planering Utförande Drift 

Detaljerade uppgifter 
finns inte 

 

Figur 4 Förutsättningar och konsekvenser av alternativa tidpunkter för 
genomförande av identifiering  

Checklistorna bör ses över och kompletteras. Hänsyn därvid bör tas till att, när 
detaljerade uppgifter finns tillgängliga, kan man inte påverka redan avslutade 
faser inom projektet. 
Exempel: 

”Kemikalier på byggarbetsplatsen”: bestäms av den arbetsmetod som 
entreprenören väljer. Inget som man kan bedöma i planeringsskede.  
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Checklistor i Publ 2000:90 är anpassade för utförandefasen när de flesta av 
uppgifterna är tillgängliga. Förekomst av kemikalier på byggarbetsplatsen bör 
beaktas inte minst med hänsyn till miljöaspekterna men det bör hanteras mera i 
sannolikhetstermer. 

2. Typ av uppgifter 

Informationen som är väsentlig varierar inom olika faser av projektets 
genomförande, se Tabell 3. 

Beslutsskede  Omfattning och inriktning av utredningar 

Planering – förstudie Lagar, internationella överenskommelser, tillstånd, 
juridik 

                - vägutredning MKB, sträckdragning, skyddsavstånd, transporter, 
påverkan på omgivning, antal tunnelrör 

Projektering (Arbetsplan) Byggnormer, riskanalyser för fastställande av 
extrema laster, olyckslaster 

Utförande (Bygghandling) Detaljerade uppgifter om kvalitetssystem hos 
leverantören, schaktdjup, grundförhållanden 

Tabell 3 Exempel på omfattning och ökad detaljeringsgrad hos tillgänglig 
information. 

Slutsats: Detaljeringsgraden av uppgifter i checklistor är anpassad till bygg- och 
driftsfasen. Nya checklistor som tillämpar varierande detaljeringsgrad bör 
utarbetas. Detaljeringsgraden bör öka i och med det att arbetet fortskrider och man 
går från förprojektering till detaljprojektering. 
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7 Fortsatt forskning 
Ett system för hantering av information genom projektets alla faser bör byggas 
upp. Checklistor bör utarbetas med hänsyn till den typen av uppgifter som kan 
vara tillgängliga och av betydelse i respektive fas. 
  

 
 

Figur 5 Exempel på omfattning av information i checklistor, ska bearbetas vidare. 

Planering Projektering Utförande Drift

Koncept

Tillstånd

Bro/tunnel

Vägsträckning

Korsande trafik

Miljö

Cut and cover?

Ventilationsskorstenar

B, H, 1 rör/2 rör

Skyddsavstånd

Plana korsningar

Grundvatten

Borrning/sprängning

Schaktdjup

Byggtransporter

Vibrationer

Befintlig bebygelse

Sponter

1+2 väg?

Omläggningar

Signal

Ändringar
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Figur 6 Exempel på informationsflöde genom projektets alla faser, 
projekteringsfasen 

Överföring av information mellan olika faser i projektet bör säkerställas.  

Uppgifterna bör dokumenteras på sådant sätt att detaljeringsgraden kan öka allt 
eftersom nya och mera detaljerade uppgifter tillkommer. 

   

Planering Projektering Utförande Drift

Koncept

Tillstånd

Tunnel

Vägsträckning

Korsande trafik

Miljö

Cut and cover?

Ventilationsskorstenar

B, H, 1 rör/2 rör

Reservutgångar

Trafikledning

Grundvatten
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Figur 7 Exempel på informationsflöde genom projektets alla faser, utförandefasen 

 

 

Planering Projektering Utförande Drift

Borning/sprängning

Schaktdjup

Byggtransporter

Vibrationer

Befintlig bebyggelse

Sponter

Koncept

Tillstånd

Tunnel

Vägsträckning

Korsande trafik

Miljö

Cut and cover?

Ventilationsskorstenar

B, H, 1 rör/2 rör

Reservutgångar

Trafikledning

Grundvatten


