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1. Bakgrund
Mellan åren 2001-2005 utvecklade Vägverket en metodik för att översiktligt kunna
inventera och analysera allvarliga fysiska faror längs utvalda vägsträckor, ”Riskanalys vald
vägsträcka”. I en fördjupningsdel gavs stöd för bedömning av sannolikheter för olika
faror/händelser och för värdering av konsekvenser.
Metodiken har använts vid inventeringar i hela landet, särskilt efter raset och skredet som
inträffade 2006 vid Ånn respektive vid Småröd. Erfarenheterna har varit goda när det gäller
att identifiera riskutsatta platser, men skillnader vid tillämpning av metodiken och
tillkomsten av nya digitala hjälpmedel har medfört att det finns ett revideringebehov. En
reviderad metodik kommer att leda till att bättre och mer enhetliga bedömningar kan göras.

2. Syfte
Syfte med metodiken är att möjliggöra en systematisk översiktlig inventering för att hitta
riskutsatta platser längs vägnätet och ge underlag för att prioritera och planera åtgärder i
TRVs planeringsprocess.
Metodiken är främst inriktad mot analys av naturrisker som berör vägar och broar, samt
risker knutna till väganläggningen som berör omgivningen. Metodiken är därför väl lämpad
för att identifiera platser med förhöjd risk pga. klimatförändringar. När det handlar om
naturrisker så är dessa till största delen kopplade till problem med vatten, dvs. kan vi
hantera vattnet på ett säkert sätt så undviker vi det mesta av de geotekniskt relaterade
farorna. Metodiken är dock generell och kan tillämpas för alla typer av risker i
vägtransportsystemet, även för de risker som kan förekomma i tunnlar och färjeleder.
Tyngdpunkten i metodbeskrivningen har lagts på naturriskerna:

•
•
•
•

bortspolning
erosion
översvämning
ras och skred.

3. Användningsområde
Genomförda riskanalyser utgör en typ av underlag för den ordinarie vägplaneringsprocessen, inklusive krisberedskapsplaner och upphandling av drift och underhåll.
Översiktliga riskanalyser genomförda med den här metodiken kan användas för att:
• Erhålla en bättre bild av risknivåerna på sträckor som är kända för förhöjd
risk.
• Bättre kunna prioritera och optimera riskreducerande åtgärder (stegvis
beredskap).
• Fånga upp naturrisker som hittills är dåligt kända.

Om inget annat anges kommer bilder och fotografier från Trafikverket.

4. Begrepp och definitioner
Begrepp som används i texten finns definierade i Trafikverkets ordlista:
http://samarbetsportalen.trafikverket.local/listor/Lists/Termer%20inom%20verksamhetss
tyrning/AllItems.aspx
Följande begrepp finns inte i Trafikverkets ordlista:
Fara: en skade- eller förlustbringande faktor (kraft, energi, omständighet eller process). I
det här fallet talar vi främst om bortspolning, erosion, översvämning ras och skred.
Konsekvens: en följd av en inträffad händelse, här uttryckt som kostnaden av skada hos en
tillgång.
Maxskada: största möjliga omfattning på skadorna på väganläggningen för de olika
typfallen bortspolning, erosion, översvämningar, ras och skred.
Ras: i ett ras rör sig de enskilda delarna (jordkorn, stenar etc.) fritt i förhållande till
varandra.
Riskklass: indelning av risknivåer i klasser utifrån hur angelägna riskreducerande
åtgärder är.
Riskreducerande åtgärd: åtgärd som syftar till att minska risken genom att minska
sannolikheten för händelsen eller/och konsekvensen av händelsen.
Sannolikhet: osäkerhet som uttrycker graden av möjlighet för ett visst utfall

- en bedömning som grundas på observationer eller bedömarens kunskaper och
förmåga
- statistisk term som anger relativ frekvens för ett visst utfall (probabilitet).

Skred: i ett skred är det en sammanhängande massa av jord eller berg som kommit
i rörelse.
Typfall: skador på väganläggningen på grund av bortspolning, erosion, översvämningar,
ras och skred.
Typskada: vanligaste skadorna som uppstår vid de olika typfallen bortspolning, erosion,
översvämningar och ras/skred.

5. Riskhanteringsmodell
5.1.

Risknivå

Risknivå är ett mått på riskens storlek och är en sammanvägning av sannolikheten för skada
och konsekvensen av skadan. Risknivå redovisas ofta i riskmatriser, se figur 5.1.
Eftersom syftet med den översiktliga riskanalysen är att grovt klassa risker för att kunna
prioritera vad som behöver åtgärdas eller utredas mera detaljerat ska:

Riskmatrisen indelas i steg om 10-potenser.
Olika konsekvenstyper beskrivas mot en gemensam skala.
Risknivåer (riskklasser) bestämmas utifrån produkten av sannolikhet och konsekvens.
Jämförelser mellan risknivåer för olika händelser är svåra att göra. När sannolikhet och
konsekvens uttrycks i siffror används ofta produkten av sannolikhet och konsekvens som ett
mått på risknivå. Samma princip brukar tillämpas i riskmatriser som är uppbyggda i steg om
10-potenser. Att jämföra risker med samma risknivåer bestämda på detta sätt är svårt om
skillnaden i konsekvenser och sannolikheter är stor. Ännu större blir svårigheten om
dessutom olika konsekvenstyper (skadeutfall för olika tillgångsslag) jämförs.

•
•
•

I Riskanalys vald vägsträcka används en riskmatris som är anpassad till naturolyckor enligt
figur 5.1. Riskmatrisen delas upp i tre riskklasser beroende på hur angelägna de
riskreducerande åtgärderna är.
Högsta nivån, riskklass 3, motsvarar en risk som inte kan godtas och som i princip bör
åtgärdas oavsett kostnader. Riskklass 1 motsvarar en risk som i allmänhet kan godtas.
Riskklass 2 motsvarar risknivåer där åtgärder bör övervägas. Hur omfattande åtgärderna är
avgörs av kostnaden för åtgärden och effekten av den riskreducerande åtgärden eller av
andra beslutskriterier. Åtgärder kan i vissa fall även motiveras av ekonomiska skäl inom
riskklass 1. Årsrisker finns angivna i riskmatrisen i figur 5.1.
Observera att matrisens indelning i riskklasser enbart är framtagen för rangordning av
risker i en översiktlig riskanalys.
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Figur 5.1: Riskmatris med risknivåer

5.2.

Kvalitetskrav och redovisning av riskanalys

Redovisningen av riskanalysen ska innehålla:

•

Vilka vägar/vägavsnitt/objekt som inventerats och syftet med riskanalysen.

Siffror
<0,1 Mkr
0,1-1 Mkr
1-10 Mkr
10-100 Mkr
>100 Mkr

•
•
•
•
•
•
5.3.

En sammanställning av de dominerande farorna i tabell och i en riskmatris med
förslag till riskreducerande åtgärder inklusive ansvarig och prioritet.
En beskrivning av de identifierade farorna på en digital karta med möjlighet att för
varje fara redovisa den fullständiga riskbeskrivningen. Det kan också vara motiverat
att särredovisa samtliga objekt som inventerats och som man bedömt kan skadas.
Dokumentation av besiktningar i fält och övriga uppgifter (inklusive
uppgiftslämnare) som riskanalysen bygger på.
En beskrivning av de största osäkerheterna i riskanalysen med eventuella förslag till
kompletterande utredningar.
En förteckning över vilka personer som utfört inventeringen.
När inventeringen utförts.

Val av objekt för riskanalys

Metodbeskrivningen ska användas för översiktliga riskanalyser för befintliga vägar,
vägavsnitt eller för att bedöma enskilda objekt. Om underlag saknas för att bestämma vilka
vägar/vägavsnitt/objekt som ska inventeras kan en grov riskbedömning göras.
Tidigare genomförda bristinventeringar och riskinventeringar utförda av andra huvudmän är
användbara.
En grov riskbedömning kan utgå ifrån följande frågor.

•

Vilka typer av risker är störst?

▪
▪
•

Möjliga mycket stora/katastrofala skador?
Frekventa faror/händelser som kan ge stora skador?

Var finns dessa risker?
▪ Väglänkar som är sårbara för trafikavbrott?

▪
▪
▪
▪

Verksamhet beroende av vägtransporter?
Broar över vattendrag med lätteroderad jord?
Vägar i ras- och skredbenägna områden?
Vägar i områden utsatta för höga flöden/vattennivåer?

För många av farorna som kan skada vägtransportsystemet (VTS) är de finansiella skadorna
ofta de som ger de allvarligaste konsekvenserna. Vägnätets sårbarhet för trafikavbrott är
därför en given utgångspunkt för riskanalysen.
I riskmatrisen i figur 5.2 visas ungefärliga lägen för stora risker knutna till några vanliga
naturrelaterade faror.
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Figur 5.2: Ungefärliga lägen i riskmatrisen för stora risker knutna till några vanliga
faror.

6. Handledning för översiktlig riskanalys
Resultatet av riskanalysen är mycket beroende av utförarens kompetens, erfarenhet och att
personer med olika kompetenser samverkar.
Eftersom analysen till stor del bygger på systematiska bedömningar ska utföraren ha djup
teknisk kunskap och det är en fördel om utföraren även besitter stor lokal erfarenhet.
Inventeringen utförs lämpligen av en geotekniker tillsammans med en driftledare eller någon
med liknande kunskaper.
Riskinventeringen och analysen av vägar/vägavsnitt/objekt utförs lämpligen stegvis enligt:

•
•
•
•

Fältinventeringen förbereds genom att insamling sker av kända problem, andra
utförda riskanalyser, information från databaser, hemsidor och kartmaterial.
Fältinventering av objekt och faror genomförs.
Inventeringsresultat analyseras. Vid behov tas hjälp av andra specialister.
Kompletterande underlagsmaterial tas vid behov fram och riskbedömningar görs.
Gemensam bedömning och analys samt redovisning av resultat.

Riskinventeringen ska göras utifrån tre scenarier:
• Fara från omgivningen som kan skada vägtransportsystemet (VTS) inkl. trafiken.
• Fara i VTS som kan skada VTS.
• Fara från VTS som kan skada omgivningen.
Följande frågeställningar ska beaktas vid inventeringen:

•
•
•
•

Vilka konstruktioner drabbas och vilka skador är allvarligast?
Vilka faror kan leda till skada?
Hur sårbara är objekten av påverkan från faror, finns naturliga barriärer?
Vilka möjligheter finns att minska konsekvenserna eller förhindra påverkan om
faran inträffat?

Arbetsgången som redovisas i figur 6.1 ska användas, men genomförandet och redovisningen
anpassas till syftet med den aktuella riskanalysen.
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Figur 6.1: Arbetsgång riskanalys. Siffrorna motsvarar de olika stegen i
arbetsgången som beskrivs i texten.
1. Identifiera vilka tillgångar/objekt som kan skadas.
Vid identifieringen av vilka tillgångar som kan skadas ska skiljas på:

1. tillgångar i vägtransportsystemet
2. tillgångar i omgivningen
Tillgångar ska delas in i tillgångsslagen:

KONSEKVENS

Totalt skadevärde

Hur angeläget
att åtgärda?

4

Typ
Max

•
•
•

egendom (kostnad för återställning av anläggningar i VTS och i omgivningen)
finansiell (kostnad för störning inom VTS och i omgivningen)
person (kostnad för svårt skadade och dödade inom VTS och i omgivningen).

Vid identifieringen av vilka objekt som är intressanta ska man söka efter kombinationen av
stora värden som kan hotas och stor sårbarhet för aktuella faror/händelser. Hur stort
område som ska inventeras avgörs i första hand av hur sårbara objekten är för faror på eller
intill vägen.
Om skadan medför trafikavbrott ska trafikflödet, avbrottets förväntade längd och
förutsättningarna för trafikomledning och provisoriska förbifarter beaktas.
Exempel på objekt i vägtransportsystemet:

•
•
•
•
•
•
•
•

avvattningsanläggningar (vägtrummor, diken, dräneringar)
erosionsskydd
broar
befintliga geotekniska åtgärder (tryckbankar, stödmurar, etc.)
grundförstärkningar (kc-pelare, pålgrundlagda broar, etc.)
höga vägbankar
djupa vägskärningar
branta naturliga slänter ovan eller nedanför väg (t.ex. s.k. nipor).

Exempel på objekt i omgivningen:

•
•
•
•

sjukhus, skolor, affärscentra, samlingslokaler, camping
industrianläggningar och bebyggelse som saknar eller har dåliga alternativa
vägförbindelser
infrastruktur utanför väganläggningen (dammar, järnväg, farled, el, tele, VA)
naturresurser (främst vattentäkter), natur- och kulturmiljöer.

Ett brett angreppssätt ska användas för att identifiera utsatta vägsträckor/objekt.
Exempel på befintliga inventeringar som kan användas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vägverkets/Trafikverkets/Banverkets genomförda inventeringar
bristinventering i väghållningsplaneringen och Underhålls baskontrakt
ROP - Blue spot med förväntade trumlägen
allmänna riskinventeringar som utförts av kommuner och länsstyrelser
skredriskinventeringar inom bebyggelse som utförts av Räddningsverket/MSB/
SGI/kommuner
inventeringar av vattentäkter, vattentillgångar och enskilda brunnar (t.ex. från SGU)
översvämningskarteringar från t.ex. MSB
skred- och ravinkartor från SGU
Lantmäteriets höjddatabas
inventeringar av natur- och kulturmiljöer.

Resultatet av identifieringen kan redovisas i kartform.
2. Identifiera vilka faror som kan skada tillgångarna/objekten
För varje objekt ska undersökas vilka faror som kan medföra skada. Vid identifiering av faror
ska skiljas mellan:

a.

objekt i vägtransportsystemet
• faror från omgivningen
• faror i vägtransportsystemet
b. objekt i omgivningen
• faror från vägtransportsystemet.
Vissa faror kan påverka både vägtransportsystemet och omgivningen. För en del faror kan
det vara svårt att avgöra om de tillhör en konstruktion i väganläggningen eller omgivningen.
En fara i vägtransportsystemet kan ha sin orsak i omgivningsfaktorer. Använd fantasi och
erfarenhet vid identifieringen.
Det finns en mängd olika naturrelaterade faror som kan skada vägtransportsystemet och
omgivningen. Geotekniskt relaterade faror, som ras, skred, erosion och bortspolning, är
nästan uteslutande kopplade till vatten i olika former (strömmande vatten, vågor,
porvattentryck, vattentryck (då vägen fungerar som en damm men inte är avsedd för det),
artesiskt tryck etc.).
Vid en översiktlig inventering/riskanalys ska följande faror beaktas:

•
•
•
•

bortspolad väg/bro
erosion (vatten, tjäle)
översvämning av väg/bro
ras och skred

Exempel på identifierade faror visas i bilaga 1.
En grovsållning av objekt/händelser ska göras och de väsentliga riskerna analyseras vidare.
3. Identifiera de riskkällor som kan orsaka faran och gör en samlad bedömning
av sannolikheten för att faran uppstår och av händelseutvecklingen
För varje fara (bortspolning, erosion, översvämning, ras och skred) ska analyseras vilka
riskkällor (orsaker) som dominerar.
Därefter ska man göra en bedömning av hur stor sannolikheten är för aktuell fara
(sannolikhetsklass 1-5) och en beskrivning av trolig händelseutveckling och omfattning av
typskada.
För vissa faror kan statistik användas som underlag för uppskattningen, men i de flesta fall
måste objektsspecifika förutsättningar ligga till grund för bedömning av sannolikhet.
Den vanligaste riskkällan är vatten i någon form, dvs. att det kommer mer vatten än vad
anläggningen är dimensionerad för eller att eftersatt underhåll har minskat anläggningens
kapacitet m.m.
Händelseutveckling och omfattning ska beskrivas i varje enskilt fall, exempelvis gällande
skred/ras eller bortspolad väg. Hänsyn ska tas till vilka möjligheter som kan finnas i ett akut
skede för att förhindra faran eller påverka omfattningen när sannolikhet och omfattning
bedöms. Riskmatrisens skala uttryckt med siffror ska helst användas då sannolikhetsklassen
bestäms.
4. Beskriv skadeomfattning/konsekvens för respektive tillgångsslag om
faran uppstår
Utgå ifrån den bedömda händelseutvecklingen och beskriv skadeomfattning för respektive
tillgångsslag. För varje tillgångsslag (person, egendom och finans) ska förväntad skada

beskrivas som ∑ pi x Ui, där Ui är möjliga skadeutfall och pi är sannolikheten för respektive
skadeutfall givet att faran inträffat. Om inte den förväntade skadan (typskada)
överensstämmer med största möjliga skadeutfall (maxskada), så ska även maxskadan anges.
Observera att det är typskadan som ska användas vid riskklassificeringen.
Konsekvensen för respektive tillgångsslag i form av skadevärde för typskadan (Mkr eller i
ord) ska beskrivas. Riskmatrisens skala uttryckt i kronor ska helst användas då
konsekvensklass bestäms.
Konsekvenserna för samtliga tillgångsslag ska summeras.
Summeringen görs enklast om samtliga konsekvenser kan uttryckas i monetära termer.
Detta kan vara svårt och bli behäftat med stora osäkerheter. Om konsekvenserna för
tillgångsslagen uttrycks i konsekvensklasser, tänk på att konsekvensklassen för de
summerade konsekvenserna i regel blir densamma som för det mest drabbade tillgångsslaget
eftersom konsekvensskalan i matrisen är logaritmisk. Vid en översiktlig riskanalys är det
därför vanligen tillräckligt att beskriva skadeomfattning och konsekvens enbart för de
tillgångsslag som påverkas mest.
5. Beskriv den totala risknivån
Total risknivå (riskklass 1-3) för aktuell händelse ska bestämmas med hjälp av bedömd
sannolikhetsklass och konsekvensklass för de summerade konsekvenserna för
tillgångsslagen.
Riskklassen anger hur angelägna riskreducerande åtgärder är.
6. Ange möjliga riskreducerande åtgärder
En bedömning ska göras av vilka riskreducerande åtgärder som kan motiveras med hänsyn
till kostnader och riskreducerande effekt. Utgångspunkt för denna bedömning ska vara
identifierade riskkällor (skadeförebyggande åtgärd) och möjlig påverkan på skadeutfallen
(konsekvenslindrande åtgärd). Uppskattning ska göras var i riskmatrisen man hamnar efter
att riskreducerande åtgärder vidtagits.
Ibland kan även åtgärder för att minska risker i den lägsta riskklassen motiveras .
Med utgångspunkt från den övergripande riskanalysen beslutas om det fortsatta arbetet,
vilka identifierade riskplatser ska åtgärdas för att begränsa riskerna (verkställandefasen i
riskhanteringen), behövs fördjupade utredningar eller kan den aktuella platsen lämnas utan
åtgärd.

7. Sannolikhet för fara
Sannolikheten för främst vattenrelaterade faror och ett tänkt händelseförlopp kan uppskattas
för aktuella förutsättningar och riskkällor. Dels används statistiskt underlag, dvs.
erfarenheter från tidigare skadefall och tidigare publicerade metodbeskrivningar, dels
baseras bedömningarna på uppgifterna om konstruktionernas ålder, hur dessa är utformade
och dimensionerade, bedömningar av viktiga omgivningsförhållanden och från en besiktning
av konstruktionernas skick och underhållsstatus, inklusive tecken på skador.
Bedömningarna är i huvudsak subjektiva och därigenom beroende av
inventeringspersonalens kunskaper och erfarenheter. Subjektiva bedömningar är godtagbara
eftersom kravet på noggrannhet inte är så högt vid en översiktlig riskanalys. I regel är det

godtagbart om osäkerheten är högst ett steg i riskmatrisen, det vill säga att felet är mindre än
en 10-potens.
Vid inventeringen ska analys av sannolikheten för följande typfall (faror i form av
naturrisker) bedömas och värderas:

Ø
Ø
Ø
Ø

bortspolad väg/bro
erosion
översvämning av väg/bro
ras och skred

(avsnitt 7.1)
(avsnitt 7.2)
(avsnitt 7.3)
(avsnitt 7.4)

Det finns ingen tydlig definition av de olika händelserna, utan dessa överlappar till viss del
varandra. När övergår t.ex. en erosionsskada till ett ras eller ett skred, när är det en
bortspolad väg eller en erosionsskada? Här beskrivs alltså några typfall och det är viktigt att
alla inblandade i inventeringsarbetet har ett öppet sinne för vilka händelser som kan inträffa
och det viktiga är i slutänden att relevanta faror identifieras och inte vad de kallas.
För varje fara uttrycks sannolikheten för att en händelse inträffar på den aktuella platsen
med ord, som en förväntad återkomsttid eller som en uppskattad säkerhetsfaktor mot ras
och skred, se figur 5.1.

7.1

Bortspolad väg/bro

Med bortspolad väg/bro avses skador pga. vattenströmning (yt- eller
grundvatten)/vattentryck som till största delen riktas tvärs vägen.
Vägar kan spolas bort genom dämning och ensidigt vattentryck, genom höga vattenflöden/hastigheter som orsakar yttre eller inre erosion (urspolning) och genom vattenmättnad av
bankmaterial med medföljande minskad hållfasthet och kan uppstå på grund av
feldimensionerade avvattningsanläggningar, eftersatt underhåll, ändrade
avrinningsförhållanden, det kommer större vattenmängder än vad anläggningen är
dimensionerad för eller kombinationer av dessa.
Broar kan spolas bort genom att flöden/vattenhastighter medför erosionsskador på
erosionsskydd/fyllningar/naturlig jord/grundläggningar eller genom att dämning på grund
av medflytande skräp/is gör att bron skadas/rasar pga. vattentrycket.
Sannolikheten för att en väg eller bro skadas pga. vattenflöden och vattennivåer ska
bedömas med hänsyn till följande förhållanden:
•
Väg- och brokonstruktionens utformning (material, grundläggningsmetod, geoteknisk
åtgärd, robusthet m.m.).
•
Områdets geologi och topografi.
•
Vid vilken vattennivå/vattenhastighet/vattenflöde bedöms skador inträffa?
•
Varaktigheten hos flödet som påverkar skadornas omfattning?
•
Återkomsttid för att vattennivå/vattenhastighet/varaktighet som orsakar skador
uppnås?
•
Finns det bro/trummor/diken/dräneringar med risk för igensättning, dämning,
översvämning och erosion vid höga och snabba flöden (risk för slamströmmar)?
•
Har bro/trummor/diken tillräcklig kapacitet för att klara förekommande flöden?
•
Finns det risk för att bankmaterialet är erosionskänsligt och påverkas om vattennivån
stiger på uppströmssidan, vid exempelvis igensättning av en vägtrumma?
•
Ändrade förhållanden i omgivningen som kan påverka avrinningen (nya hårdgjorda
ytor, kalhyggen m.m.) vilket leder till saknade eller feldimensionerade trummor.
•
Hur är terrängförhållandena och storleken på avrinningsområdet uppströms
väganläggningen?

•
•

Hur är underhållssituationen vad gäller t.ex. bro, diken, trummor och erosionsskydd.
Finns det praktiska möjligheter att i ett krisläge förstärka vägbanken/bron eller leda
vattnet annan väg?
En av de stora svårigheterna är att bedöma vilka vattennivåer som kan inträffa för den
aktuella platsen. Till hjälp för att bedöma nivåerna kan GIS-skiktet med s.k. ”Blue Spot”
(Potentiella översvämningsområden i ROP) användas. Skiktet visar en möjlig omfattning av
en översvämning, där vägbanken utgör en barriär för rinnande ytvatten, utan hänsyn tagen
till att vatten kan ledas genom vägen med hjälp av trummor eller broar. Ytterligare stöd för
bedömning av vattennivåer är ROP-skikten: Flödeslinjer, Tillrinningsområden och
Terränglutning och Höga vägbankar, se figur 7.1.”Blue spot” utgör ett bra underlag inför
besiktningen i fält och för en överslagsmässig bedömning.

Figur 7.1

Exempel på GIS-skikt i ROP.

Regnar det i storleksordnigen 90 mm eller mer under mindre än 24 timmar medför det
erfarenhetsmässigt höga flöden i vattendrag med risk för bortspolningar eller
översvämningar enligt SMHI. Generellt kan man säga att om avrinningsområdets storlek är
relativt litet
< 1 km2 (100 ha) så får skyfallsregnen en stor påverkan på väganläggningen. För större
avrinningsområden > 10 km2 (1000 ha) så är i regel den utjämnande effekten i naturmark
påtaglig. Dock påverkas rinntiderna för avrinningen av marktyp, exempelvis skogsmark,
andel sjöyta samt terrängens lutning.
Avrinningskoefficienten är den minst exakta variabeln vid bestämning av avrinning. Den
påverkas av en mängd olika faktorer och måste bestämmas för varje plats med hjälp av
hydrologisk erfarenhet. Landskapet i det aktuella området påverkar avrinningen på flera
olika sätt. Lutningen påverkar starkt och större lutning ger större avrinning. Olika
vegetationstyper har olika lagringsmöjligheter av vatten i sina bladverk och det styr till viss
del hur mycket vatten som hinner avdunsta innan vattnet når marken. När vattnet har nått
marken styrs avrinningen av jordens infiltrationskapacitet som i sin tur bland annat beror
av jordens porositet.
Avrinningen påverkas också av hur mättad marken är då det börjar regna och avståndet ned
till grundvattenytan. Om jordens porer redan är vattenfyllda finns det ingen möjlighet för
vattnet att infiltrera och det bildar istället avrinning på markytan. I tabell 7.1 anges
riktvärden för bedömning av avrinningskoefficienter under mättade förhållanden.

Marktyp

7.1.1

Tabell 7.1 Riktvärden för avrinningskoefficienter för olika marktyper
för mättade förhållanden.
Avrinningskoefficient

Hårdgjorda ytor, vägar, industrier, berg i dagen
Stadsbebyggelse

0,85
0,70

Skogsmark

0,30

Åkermark

0,25

Bortspolad väg

Följande arbetsgång är lämplig vid bedömning av sannolikheten för bortspolad väg:
1.

Välj ut vägavsnitt/objekt där en bortspolning av vägen kan medföra
allvarliga konsekvenser med hjälp av erfarenheter från tidigare liknande
händelser samt med hänsyn till bankens höjd, bankmaterial, skick hos
avvattningsanläggningen, topografi och geologi, yt- och
grundvattensituation etc.
Naturskador på vägnätet finns med mer eller mindre noggrannhet och omfattning
registrerade och dokumenterade i en logg för tidigare inträffade händelser.
Händelserna kan utgöras av exempelvis tillfällen där vägen varit avstängd pga.
sättningsskada, erosionsskada, översvämning etc. Tillförlitligheten i denna loggning
varierar starkt över landet varför den inte helt går att förlita sig på. Ett säkrare sätt är
att kontakta tidigare driftentreprenörer eller projektledare för underhåll inom
Trafikverket som tidigare haft ansvar för det aktuella driftområdet.
Stöd för bedömning finns även i GIS-skikten i ROP – Höga vägbankar, Jordarter samt
Möjliga trumlägen. GIS-skiktet Möjliga trumlägen identifierar platser där trummor
behövs för att vägbankar inte ska dämma. Erfarenhet av GIS-skiktet Möjliga
trumlägen är att överenstämmelsen med verkligheten är god, dvs. det är en bra hjälp
för att hitta befintliga trummor och för att hitta platser där trummorr saknas.

2.

Utred den aktuella vägens uppbyggnad. Vad är det för bank- och
överbyggnadsmaterial, bankhöjd och släntlutningar, vad är det för jord i
undergrunden och hur ser omgivningarna ut vad gäller t.ex. topografi och
växtlighet? Vart tar vattnet vägen om en dämning uppstår och vad kan det
föra med sig?
Vid vägbyggnade strävas vanligen efter massbalans, dvs. vägbankar byggs ofta upp av
massor från intilliggande skärningar. Detta gäller i något större utsträckning för vägar
byggda före 1960-/70 jämfört med nya vägar. Skillnader beror på ökad tillgång på
bergmaterial i väglinjen för nyare vägar. Kontroll av jordarter i skärningar kan alltså
ge information om hur intilligande bankar kan vara uppbyggda.
Finns det gamla erosionsärr eller erosionsskador som är reparerade med
krossmaterial i områden kring trumin- och trumutlopp eller i släntytan är
bankmaterialet antagligen erosionskänsligt och är tecken på att det finns problem i
området.
Består vägbanken av sprängsten är den mindre känslig för påverkan från vatten (yttre
och inre erosion, bortspolning etc.), jämfört med om den består av t.ex. sand och silt.
Genom att inspektera bankens slänter kan man i många fall få en uppfattning om
bankens uppbyggnad. Ser man sten och block i släntytan så tyder detta på att banken
är uppbyggd av sprängsten. Även håligheter och mindre sjunkhål i slänten kan vara
tecken på att banken utgörs av sprängsten (beroende på om man försökt klä släntytan
med exempelvis vegetationsjord).

Stöd för bedömning av jordarter finns i GIS-skikten i ROP – Jordarter lokal. Även
SGUs kartgenerator kan ge information om jordarter, främst i skalan upp till
1:50.000 – 1:100.000. Större skala ger i allmänhet för dålig precision för att kunna
bedöma jordarterna på den aktuella platsen. Eftersom jordartskartorna endast
redovisar jordarten på 0,5 m djup är det viktigt med geologiskt kunnande (t.ex. om
bildningsprocesser) vid bedömningen.
3.

Bedöm kritisk vattennivå/flöde, det vill säga den vattennivå eller det flöde
som kan orsaka stora skador på vägen eller hel bortspolning. Vart tar
vattnet vägen om vi får en dämning och vad kan det orsaka för skador?
Finns det t.ex. intilliggande trummor som kan fungera som bräddavlopp
minskar risken för genombrott/bortspolning.
Bedömningen av sannolikheten för att det ska inträffa en skada utgår vanligen från ett
flöde med 50-års åtkomsttid (HHQ50). Sannolikheten ska därefter justeras efter
iakttagelser vid besiktningen vad gäller omgivningen, anläggningens skick och
dimensionering?
Sannolikheten att ett flöde med återkomsttiden 50 år inträffar en gång under en viss
tid framgår av tabell 7.2.
Tabell 7.2 Sannolikheten att ett 50-års flöde inträffar en gång under en viss tid.
Tid (år)
Sannolikhet (%)
1
2
5
10
10
18
20
33
50
64
100
87
Kontrollera t.ex. hur högt vattnet stått i trummorna. Detta visar på
underhållssituationen och ger en indikation på kapaciteten hos trumman. Kontrollera
skicket hos anslutande diken och tecken på erosion. Titta på omgivningen för att se på
risker för igensättning och tecken på tidigare dämning/höga vattennivåer, var vatten
kan ta vägen vid dämning etc.
Även effekten av intensiva regn eller skyfall (extremregn) beaktas, vilket är svårare att
prognosticera, men även där kan den s.k. ”Blue Spot-kartan” vara en ledning,
eftersom den visar något av ett ”värsta scenario” på omfattningen, om en trumma
skulle vara igensatt eller om det saknas en trumma i det förväntade trumläget.

4.

Bedöm magasinsvolym upp till kritisk nivå och sannolikheten för att
denna överskrids.
Vid en översiktlig inventering ska tre olika fall som kan orsaka bortspolning av vägen
analyseras:

i.
ü
ü
ü
ii.
ü
ü
ü
iii.
ü

Högt flöde kombinerat med igensättning av truminlopp:
Bedöm sannolikheten för igensättning och tid för att fylla det skapade magasinet.
Bedöm vilka möjligheter som finns att rensa bort hindret.
Bedöm vilka möjligheter som finns att förstärka banken eller avleda vatten.
Högt flöde kombinerat med dämning:
Bedöm sannolikheten för dämning nedströms och om kritisk nivå nås på
uppströmssidan.
Bedöm vilka möjligheter som finns att rensa bort ev. hinder.
Bedöm om det finns möjligheter förstärka banken eller avleda vattnet annan väg.
Flodvåg från dammbrott uppströms:
Bedöm sannolikheten för dammbrott.

ü

Bedöm om magasinsvolymen är tillräcklig.

Högt flöde där varken truminloppet sätts igen eller dämning sker är vanligen inget allvarligt
hot mot vägbanken om trumdimensioneringen gjorts rätt och trumman är rensad eftersom
trummans kapacitet ökar väsentligt då vattennivån stiger uppströms. En trumma som är
dimensionerad så att den nätt och jämnt går full vid ett 50-årsflöde (HHQ50) kan ta ett
200-årsflöde utan att vattennivån stiger högre än en halv trumdiameter över hjässan.
Även om inte trumman sätts igen kan ett flöde som är mindre än det trumman
dimensionerats för medföra en dämning och en eventuell bortspolning. Orsaker kan vara
eftersatt rensning eller hinder strax nedströms, dämning från vattendrag nedströms eller
högt flöde i lång trumma med dåligt fall.
Ändrade förutsättningar i omgivningen som kalhyggen eller anläggning av hårdgjorda ytor
kan öka avrinningen så att trummans ursprungliga kapacitet inte räcker till. Även skyfall,
som kan bli vanligare pga. klimatförändringar, kan orsaka dämning och bortspolning.
Kommer det över 90 mm regn på mindre än 24 timmar brukar det erfarenhetsmässigt leda
till höga flöden och problem med avvattningen. Trummans kapacitet ökar dock betydligt då
vattenståndsskillnaden upp- och nedströms trumman ökar. Överslagsmässig kontroll av
kapaciteten kan göras enligt bilaga 2 (inströmningsförhållanden dimensionerar) eller bilaga
3 (dämning vid utlopp dimensionerar). Statistik över uppmätta flöden i större vattendrag
och beräknad avrinning för olika avrinningsområden kan hämtas via SMHIs vattenweb:
http://vattenwebb.smhi.se/ och jämföras med uppskattad kapacitet hos trumman.
Alternativt kan man med hjälp av nivåskillnad, trumdimension och trumlängd som
ingångsvärden bestämma det flöde som trumman kan ta emot.
I vissa fall finns stor risk för att trumman blir dämd genom att grenar, träd, stenar och
jordmassor blockerar inloppet. Förutsättningarna för att truminloppet ska sättas igen av
träd och buskar vid höga flöden är särskilt stor vid vattendrag i trädbevuxna raviner i siltoch sandjord med pågående erosion. I moränterräng där silt och sandinnehållet är högt ökar
sannolikheten för att slamströmmar kan utbildas. Vid normala flöden sker avrinningen i
större sänkor och naturliga vattendrag direkt till korsande vägtrummor, men vid extrem
nederbörd även genom ytavrinning direkt ned i skärningsdiken. Branta slänter i silt och
sand är särskilt känsliga åren efter skogsavverkningar eftersom en kanalisering av
avrinningen riskerar att ske genom transportvägarna i terrängen och det skyddande
växttäcket ofta är skadat.
Galler för truminlopp kan göra att risken för igensättning ökar, men galler kan också
underlätta bortrensning av hindren. Där förhållandena är ogynnsamma kan igensättning av
truminlopp, helt eller delvis, inträffa vid flöden med återkomsttider från 50 – 100 år, men
även för s.k. skyfall (hög regnintensitet > 40-50 mm under kort tid, inom 1-2 timmar).
Sidotrummor sätts ofta igen vid extrema flöden eftersom dimensionen ofta är liten och
dikena i regel inte är rensade från finsediment (flytbenäget). I diken i djupa skärningar
avsätts ofta jord från nedströmmande vatten.
Om hindret vid truminlopp inte avlägsnas innan kritisk vattennivå nås är det troligt att
banken spolas bort eller får allvarliga skador om inte banken förstärks eller vattnet kan
avledas en annan väg. Tillsyn, organisation, mobilisering och prioritering avgör i
verkligheten hur stora möjligheterna är att rensa bort hinder.
Dammkonstruktioner fungerar också som flödesutjämnare vid höga flöden så länge som de
motstår uppkomna dämningsnivåer. Vid dammbrott uppströms vägbank jämförs den
urtappade dammens volym med dämningsvolymen upp till kritisk vattennivå för vägbanken
och sannolikheten för dammbrott bedöms utifrån vad dammen är konstruerad för, i vilket
skick den är och vilken tillsyn som görs. Till kategorin dammbrott räknas uppströms
liggande väg- och järnvägsbankar som först dämmer och sedan spolas bort vid extrema
flöden.
Äldre dammar med vattendom har i regel dimensionerats för högsta uppmätta avrinning
med ett påslag av 10-20 %, vilket motsvarar flöden med ca 100 års återkomsttid. Sveriges

dammar finns registrerade i SMHIs vattenwebbs damm-register:
http://vattenwebb.smhi.se/svarwebb/.
Nedan redovisas tre olika fall/principer som kan leda till bortspolning av en vägbank:
Fall I – Ras av vägslänt/väg på nedströmssidan av trumma/bank pga. inre
erosion.
Avser inre erosion och borttransport av jord genom vägbanken eller från vägbanken genom
trumman via otäta trumskarvar, se figur 7.2 och 7.3. Sådan erosion kan pågå även vid
måttliga flöden utan att banken/trumläget är dämt, men ger då sällan stora skador och
hanteras genom normalt underhåll och utbyte av äldre trummor alternativt tätning av
skarvar. Vid dämning någon meter över truminloppet kan erosionen få ett snabbare förlopp
och i enstaka fall orsaka maxskada, dvs. rasera hela vägbanken. Förutsättningarna är störst
om bankfyllningen har varierande kornstorlek och åtminstone delvis består av fraktionerna
grus eller grövre material, om trumman är kort, har stor lutning och är otät.
Underhållsbehov och småskador genom inre erosion är indikationer på att trumläget inte
klarar någon större dämning.

Urspolning av jord

Inläckage av jord i öppen fog

Figur 7.2: Princip för inre erosion i vägbank med varierande kornstorlek.

Figur 7.3 Typskada avseende trumma med ras/erosion nedströms.

Fall II – Ras av vägslänt/väg på upp-/nedströmssida av trumma/bank på grund
av höga portryck.
Avser höga portryck och ras i nedströmsslänten som snabbt griper bakåt och raserar hela
vägbanken, se figur 7.4-7.6. Förutsättningarna är störst om banken är utfylld av grovsilt och
finsand, om nedströmsslänten är brant, vägbanken är smal och trummans lutning är stor.
Erfarenheter visar att bankfyllningar med sådana ogynnsamma förutsättningar sällan är
stabila om dämningen når 2/3-delar av bankhöjden. Under en kortare tid kan banken vara
stabil, men om dämningen varar i storleksordningen ett dygn har höga portryck hunnit
byggas upp i hela banken även om den består av silt. Om topografin och
terrängförhållandena är gynnsamma kan stödfyllning av vattengenomsläpplig jord av ex.vis
grus eller sprängsten hinna läggas ut i ett akut skede och förhindra ras. I vissa fall kan
bräddavlopp övervägas genom avschaktning av vägbank där skadorna totalt sett bedöms bli
mindre, till exempel där banken är lägre och tappning kan ske i naturlig mark parallellt med
bankens släntfot.

Figur 7.4: Princip för bakåtgripande ras i vägbank av sand/silt, pga. höga portryck,
nedströms.

Figur 7.5 Typskada avseende trumma med ras/erosion nedströms.

Figur 7.6 Maxskada avseende trumma med ras/erosion på nedströmssidan.
Ett annat händelseförlopp kan uppstå eftersom bankfyllningen på uppströmssidan mot
dämningen snabbt blir vattenmättad och förlorar mycket av sin hållfasthet. Under
ogynnsamma förhållanden kan därför erosionen börja i uppströmsslänten kring trummans
mynning och successivt äta sig framåt genom banken, se figur 7.7. Jämför t.ex. raset vid Ånn
2006.
Framåtgripande ras/skred
pga. höga portryck
Vattenyta

Figur 7.7: Princip för framåtgripande ras i vägbank av sand/silt, pga. höga portryck,
uppströms.
Fall III – Ras av vägslänt/väg på nedströmssida av trumma/bank,
överströmning av vägbank.
Avser överströmning av vägbank med yterosion på nedströmssidan, se figur 7.8 och 7.9.
Erosionen kan bli snabb om nedströmsslänten är brant och saknar erosionsskydd. I regel
saknas särskilt erosionsskydd av jord på slänten, men naturliga skydd av gräs, buskar och
träd kan stå emot erosion en viss tid, särskilt om bankfyllningen består av morän med sten
och block eller annan grövre jord. Är hela banken utfylld av sprängsten utbildas
erosionsskador enbart vid släntfot i naturlig jord. Om denna är lätteroderad och markytan
lutar starkt kan erosionen gripa bakåt även i en sprängstensfyllning. Om vägen är belagd
står vägöverbyggnaden emot erosion ända till dessa att en stor del av nedströmsslänten
spolats bort och ett mer eller mindre vertikalt hack utbildats mot asfaltkanten och
vägkroppen undermineras. Utfyllning av sprängsten genom tippning ovanifrån kan
begränsa skadorna. Om detta inte utförs och flödet är tillräckligt långvarigt eroderas hela
vägöverbyggnaden och hela vägbanken raseras då fördämningen brister.

Successiv yterosion

Figur 7.8: Princip för överströmning och efterföljande yterosion.

Figur 7.9 Typskada avseende erosion av innerslänt vid överströmning av vägen.

7.1.2

Bortspolad bro

Erosionsskydd för broar har i allmänhet dimensionerats med en säkerhetsmarginal på
medelvattenhastigheten vid flöden motsvarande ca 50 till 100 års återkomsttid, beroende på
bl.a. brons spännvidd. Säkerhetsmarginalen ska dels täcka in effekten av lokalt högre
vattenhastigheter vid mellanstöd och brokoner, dels utgöra en marginal mot ännu högre
flöden.
Erosion inträffar normalt först i naturligt bottenmaterial i anslutning till erosionsskydden
och därefter skadas själva erosionsskyddet. Förloppet går snabbt om naturlig jord är
erosionskänslig, exempelvis sand- eller siltjord. Naturlig botten av morän eller jord med väl
utbildad sten- och blockpäls har bättre förmåga att stå emot erosion och utbildar i takt med
att erosionen fortgår ett allt bättre naturligt skydd.
Inventeringen inriktas mot att bedöma broars sårbarhet för erosionsskador, dvs. hitta
broar med grundläggning som kan ta allvarlig skada av erosion och leda till omfattande
förstärkningsåtgärder och längre avstängningstider. De mest sårbara grundläggningarna
är:
•
Plattgrundläggning på erosionskänslig jord, främst sand och silt.
•
Grundläggningar av landfästen på hög nivå över vattendragets botten, i första hand
platta i naturlig mark eller på fyllning men även pålgrundlagda landfästen i
erosionskänslig jord där underspolning med djup > 3-5 meter kan befaras, se figur
7.10 till 7.12.

Figur 7.10 Väg 511 bron över Granån i Y-län år 2000.

Figur 7.11

Erosion bakom landfäste orsakat av hög flöden.

Figur 7.12 Erosion bakom landfäste orsakat av hög flöden.
En översiktlig inventering inriktas därför mot brolägen med naturlig jord av grus, sand och
silt som saknar sten- och blockpäls och mot bedömning av ogynnsamma
strömningsförhållanden, exempelvis:
•
Utfyllningar och brokoner som leder till strömkoncentrationer och turbulent flöde
med lokalt höga vattenhastigheter, se figur 7.13 och 7.14.
•
Stora inskränkningar i det naturliga vattendragets vattenarea vid höga flöden. Ett
högt flöde kan leda till djuperosion i hela broläget om naturlig botten är
erosionskänslig och består av fingrus, sand eller grovsilt. Erosionsskador i

•

•
•

strandlinjen upp- och nedströms bron kan vara tecken på djuperosion. Jämförelse
med lodat djup och bottenprofil på broritning kan ge indikationer på djuperosion.
Broläge utsatt för dämning på grund av flytande bråte eller isproppar mot brostöd
eller överbyggnad. Sannolikheten för att högvattenflöden ska föra med sig flytande
bråte bedöms på samma sätt som vid trumma. Isproppar kan bildas både vid isgång
och nedströms strömsträckor vid isläggning av lugnvatten. Lokal erfarenhet är bästa
källan för bedömning av sannolikhet för isproppsbildning.
Brostöd som ligger i ytterkurva med vattenströmmens tangent riktad mot stödet, se
figur 7.10.
Titta uppströms bron efter tecken på meandring/erosion som kan påverka
vattendragets riktning och därmed brons erosionsskydd på sikt.

Vid bedömning av sannolikheten för större erosionsskador bör ev. resultaten från
inspektioner av erosionsskydden vägas in. I vissa fall kan huvudorsaken till inträffade
skador vara att erosionsskydden inte utförts med föreskriven stenstorlek, tjocklek eller
utsträckning.
Vid bedömningen tas också hänsyn till vilka möjligheter som finns att förhindra skador i ett
akut skede. Vid begränsade vattendjup och strömhastigheter kan möjligheterna att
komplettera erosionsskydd genom fyllning av sten och block vara goda om upplag finns i
närheten, det går att ta sig fram till platsen för erossionsskyddet och sådana åtgärder
prioriteras. Att avlägsna träd och bråte som redan fastnat mot bron är svårt och att avlägsna
större isproppar är ännu svårare.
I vissa fall kan skadorna på bron och avstängningstiden begränsas i ett akutskede genom
avschaktning av dämmande tillfartsbankar eller belastning av lätt broöverbyggnad som
riskerar att föras bort av strömtryck. Belastningen kan utgöras av t.ex. tunga fordon,
alternativt containrar fyllda med material eller vatten.

Figur 7.13 Erosion mot brokona och tillfartsbank samt av naturlig slänt i åns ytterkurva.

Figur 7.14 Åtgärdad erosionsskada mot brokona och tillfartsbank samt av naturlig slänt i
åns ytterkurva.

7.2

Erosion i naturliga vattendrag

Avser primärt skador orsakade av sidoerosion på grund av vatten som rinner längs med
vägen på längre eller kortare sträckor alternativt vågerosion mot en vägbank. Innebär
vanligen att naturlig jord/fyllning/erosionsskydd eroderas bort, vilket medför försämrat
mothåll/för branta släntlutningar.
Erosion i vattendrag är en naturlig och ständigt pågående process eftersom våra vattendrag
ur ett geologiskt perspektiv är mycket unga. Den pågående landhöjningen är också en
pådrivande faktor i många vattendrag. Mänskliga aktiviteter som fyllningar och muddringar
kan påverka erosion och sedimentation lokalt. Väghållaren har i regel god kunskap om
pågående erosion som kan påverka vägar.
Mest erosionskänsliga är slänter i silt och sand där omväxlande erosion och sedimentation
sker i ytter- och innersvängar hos vattendraget, se figur 7.15. De största skadorna inträffar
av naturliga skäl vid höga vattenflöden. Därefter anpassar sig övervattenslänterna genom
smärre ras och skred, ytvattenerosion och jordflytning till ett nytt jämviktsläge. Större ras
och skred som utlöses av erosion behandlas i avsnitt 7.4. Sett över en längre tid kan dock
erosionsaktiviteten uttryckas som en sidoerosion/år. Ibland finns erosionshastigheten
dokumenterad på kartor eller är väl känd av närboende. I flertalet fall måste hastigheten
uppskattas genom observation av förhållanden på platsen. Exempel på ogynnsamma
förhållanden beskrivs i avsnitt 7.1.2.

Figur 7.15 Erosion längs Klarälven, utmed väg 62.
Sannolikheten för att en erosionsskada ska drabba en väg vid ett naturligt vattenflöde kan
grovt beräknas som 1/T, där T är uppskattat antal år det tar för en ”årlig medelerosion” att
nå vägen.
Man kan förutsätta att förstärkningsåtgärder genom fyllning med sprängsten är mycket
svåra att genomföra i ett krisläge om nivåskillnaden mellan vägen och vattendragets botten
överstiger ca 10 meter, eftersom det då blir svårt att få ut fyllningen med lämplig
släntlutning (eller 1:2 metoden, 10 djup och >20 m till vägkant).
Vid extremhändelser som om det naturliga flödet störs genom hinder i form av isproppar
eller bråtar av träd, extremflöden eller en störtflod från en brusten fördämning kan inte
ovanstående beräkningssätt användas utan sannolikheten för skada måste uppskattas med
hjälp av lokal erfarenhet och med hänsyn till vägens utsatthet för sådana händelser.
Erosionsskador i naturliga vattendrag som direkt påverkar vägar borde inte komma som en
komplett överraskning för väghållaren, eftersom man vet var vägarna finns i förhållande till
vattendragen, det finns en hyfsad koll på var erosionsproblem finns och det finns hyfsad koll
på när flödena blir stora. Stora flöden inträffar oftast vid långvariga perioder med nederbörd
(veckor) samt vid snöavsmältningen på våren. Oftast inträffar erosionen i samband med
höga flöden och vattenstånd, men själva raset av vattendragets slänt inträffar oftas när
vattnnivån sjunker (minskande mothåll), se figur 7.16 och figur 7.17.

Figur 7.16 Väg 511 Granån Y-län år 2000.

Så länge inspektion av erosionsutsatta platser utförs vid rätt tillfällen så finns tid för att
vidta erforderliga åtgärder, exempelvis i form av kompletterande erosionsskydd alternativt
avstängning av vägen, så att inte vägkonstruktionen drabbas eller olyckor inträffar. Vid
utsatta platser och vägavsnitt kan det många gånger vara lämpligt att upprätta
beredskapsplaner som träder in vid perioder med höga flöden, alternativt andra
övervakningssystem. Dessa beredskapsplaner kan ingå som bilagor i BAS-kontrakten för det
aktuella driftområdet.

Figur 7.17 Erosion längs Storån, utmed väg 27 Forsheda.

7.3 Översvämning väg/bro
Översvämningar beror på att det kommer mer vatten än vad som kan rinna undan och detta
kan bero på dämning pga. hinder nedströms väg/bro, feldimensionerad anläggning
(feldimensionerad avvattningsanläggning, felaktig höjdsättning etc.), bristande underhåll
eller generellt för mycket vatten. Det sista gäller t.ex. lokala skyfall. Vid översvämningar är
huvudproblemet att vattennivå blir för hög och inte primärt skador i form av
erosion/ras/skred. När vattnet sjunkit undan kan underhållsbehov uppstå i form av blöt
elektronik, nedslammad anläggning etc.
Översvämning av vägar och broar kan delas in i tre olika typfall:
•

översvämning av väg/bro intill vattendrag i större avrinningsområden

•

översvämning av väg/bro i lågmarksområde i mindre avrinningsområden

•

översvämning av väg vid brounderfart, s.k. vägport.

Skillnaden mellan de två första typfallen är avrinningsområdets storlek och tillgång till
statistiska uppgifter. Övergångsformer finns. I det tredje typfallet är tillrinningsområdet ofta
mycket litet och avbördningen inte naturlig.
Information som kan hjälpa till att hitta utsatta objekt kan erhållas från MSBs
Översvämningsportal https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/enkel-karta.html,
som visar områden som översvämmas vid flöden med 100 respektive 200 års återkomsttid
samt för ett beräknat absolut största flöde för drygt 50 av landets största vattendrag.

Lågpunkter i terrängen med liten lutning nedströms en väg kan vara känsliga när det gäller
översvämning. Platser som kan vara pontentiella översvämningsställen kan fås med hjälp av
GIS-skiktet, s.k. Blue-spot, som finns i ROP. Även skiktet med flödeslinjer kan var till god
hjälp att se om vatten kan leta sig ner till lågpunkten via diken. Information kan också
hämtas från SMHIs vattenweb http://vattenwebb.smhi.se/. Den innehåller historisk
vattenföring i alla större vattendrag, damm- och sjöregister samt beräknad avrinning för alla
större avrinningsområden.

7.3.1

Väg och bro intill vattendrag i större avrinningsområde (>10 km2)

Normalt ligger väg som ansluter till bro lägre än bron och översvämmas därför först. I vissa
fall är mindre broar den lägsta punkten. Väghållaren känner i regel väl till de vägavsnitt och
broar som ligger i farozonen för översvämning.
Utgångspunkten för bedömning av sannolikheten för översvämning är historiska uppgifter
om vattennivåer. För större vattendrag finns omfattande statistik som kan användas vid
bedömning av karakteristiska nivåer intill inventerat objekt, se t.ex. MSBs
översvämningsportal. Information om tidigare översvämmade vägavsnitt kan användas som
underlag vid inventeringen. De högsta flödena har i regel motsvarat återkomsttider på 100
år och däröver.
Uppgifter om vattennivåer på broritningar kan också ge viss vägledning vid bedömning av
sannolikheten för översvämningar. De flesta broarna är byggda med minst 0,3 m marginal
till högsta kända vattenyta (underkant av kantbalken), vilket för många vattendrag med
begränsad observationstid i regel motsvarar ca 50 års återkomsttid. I många fall har kraven
på fri höjd för båttrafik medfört att marginalen är betydligt större.
För vägars höjdläge i förhållande till högsta vattennivåer finns inga motsvarande krav. För
nya vägar dimensioneras avvattningen så att överbyggnaden långsiktigt är fri från vatten.
Trafikering med tunga fordon kan beroende på bankens ålder och uppbyggnad ge
bärighetsskador redan innan vattennivån når upp till vägytan. Inskränkningar i trafik av
säkerhetsskäl kan behöva göras när vattendjupet blir någon decimeter på vägen. Mindre
uppfyllningar på befintlig väg är möjliga att göra på en begränsad vägbredd för att ta fram
trafiken. Större fyllningar kan medföra sättningsskador och förhöjd ras- och skredrisk.
Vägbankar som innehåller lättfyllningsmaterial kan ta skada genom att fyllningen flyter upp
om den inte dimensionerats för tillräckligt högt vattenstånd. Översvämningar i större
vattendrag varar sällan mer än en vecka, men det beror naturligtsvis på om det fortsätter att
regna eller inte.

7.3.2

Väg och bro i lågmarksområde i mindre avrinningsområden (< 2 km2)

Vägar som går över lågt liggande mark och på mossar översvämmas relativt ofta.
Väghållaren har oftast bra kunskap om vilka vägar som riskerar att översvämmas vid höga
vattennivåer och flöden. Det är ofta kostsamt och relativt svårt att åtgärda sådana vägar för
att klara ställda krav. I allmänhet så är det vägar inom klass 4-5 som berörs. Många gånger
finns det relativt bra möjligheter till avstängning och omledning av trafiken och därför så
blir åtgärden vanligtvis att ”inget görs – vi lever med problemet”. Dock är detta starkt
beroende på tillgång till ett vägnät som inte medför för långa omledningsvägar och som
klarar av trafikbelastningen (samma eller bättre bärighetsklass). Det är vanligen svårt att

leda bort vattnet och eftersom de geotekniska förhållandena ofta är dåliga påverkar det
möjligheten till att höja vägprofilen utan relativt stora åtgärder. Vatten i vägöverbyggnaden
påverkar också bärigheten.
I små avrinningsområden finns oftast bara begränsad eller ingen statistik över vattenflöden
och vattennivåer. Många gånger så finns det lokal erfarenhet och kunskap som går att
utnyttja för att göra uppskattningar om vattendrag och markområden. Kontroll av avrinning
kan alltid göras via SMHIs vattenweb.
I en del fall så kan det även finnas spår av vattennivåer på träd och stenar som vittnar om
tidigare vattennivåer, se figur 7.18.

Figur 7.18 Spår och rester av vass i träd i diket från tidigare flöden.
En svårighet i att bestämma sannolikheten för översvämning vid en viss plats beror på att i
ett litet avrinningsområde blir flöden och nivåer starkt påverkade av lokal extrem nederbörd
och avsmältning. Alla områden har inte utsatts för extremsituationer i modern tid och det
medför att områden som tidigare förskonats kan drabbas av översvämningar. Sannolikheten
för att ett 200-årsflöde har inträffat under den senaste 50-års perioden är ca 22%, vilket kan
vara bra att ha i minnet då uppskattningar görs med hjälp av lokal erfarenhet. Risken för
översvämning i små avrinningsområden kan påverkas om markanvändning och avvattning i
området förändras, vilket beaktas då bedömningar av flöden och vattennivåer görs utifrån
tidigare erfarenheter. Som komplement till erfarenhetsvärden kan överslagsberäkningar av
flöden och nivåer utföras enligt avsnitt 7.1.1. Även kontroll i MSBs översvämningsportal och
SMHIs vattenweb kan göras för områden där riskerna bedöms vara som störst. Det kan
därför vara motiverat med kontroller både för vägavsnitt där sannolikheten för
översvämningar erfarenhetsmässigt är hög och för vägavsnitt där konsekvenserna kan bli
allvarliga och där förutsättningar finns för översvämningar, men där sannolikheten bedöms
vara låg.
Händelseförloppet motsvarar det som händer i ett stort område, men med ett snabbare
tidsförlopp. Oftast varar inte översvämningar längre än någon dag upp till 4 á 5 dagar,

beroende på väderläge. De åtgärder som kan göras är i de flesta fall samma som i ett stort
avrinningsområde, men med tanke på översvämningens kortare varaktighet behövs oftast
inte lika omfattande åtgärder. Vid översvämningar på mossar och torvområden är det viktigt
att beakta stabilitetsförhållandena innan en höjning av vägprofilen görs. Om vägens
överbyggnad är relativt liten, < 1,0 m, så är det oftast möjligt att göra en begränsad
uppfyllning med ca 0,3 m utan att stabiliteten nämvärt försämras. Vägen får dock inte visa
några tecken på rörelser för att detta ska kunna utföras utan nedsättning i vägens
bärförmåga. Med fördel läggs ett geonät som armering innan höjningen utförs. Geonätet
hjälper också till att bättre fördela belastningen jämt vilket gör att sättningen blir jämnare.
Många gånger kan detta vara ett kostnadseffektivt sätt att klara återkommande mindre
översvämningar som sker på torvområden på det lågtrafikerade vägnätet (typ < 2-300 Ådt),
se figur 7.19.

Foto 7.19 Uläggning av geonät och 0,3 m höjning av väg, över mosse.

7.3.3

Översvämning av väg vid brounderfart

När en väg leds ner i en sänka för att passera under en bro skapas ofta ett lokalt
avrinningsområde som medför att vatten leds ner till passagens lågpunkt under bron, se
figur 7.20. Från lågpunkten leds vattnet bort med självfall genom ledningar eller pumpas
bort. Beräkning av hur stor avrinningen blir kan göras med hjälp av TDOK 2014:0051
Avvattningsteknisk dimensionering och utformning – MB 310.
Ledningar och pumpar dimensioneras vanligtvis för att klara ett flöde med en återkomsttid
på 10 år för tråg. Om vattnet pumpas bort kan det i speciellt viktiga underfarter installeras
två pumpar för att ha en reservpump om en av pumparna skulle fallera. Varje pump för sig
ska klara det dimensionerande flödet med utnyttjande av tillgängliga yttre magasin, som
tilloppsledningar, brunnar och diken, utan att dagvatten bräddar över på vägar och
trafikytor.

Figur 7.20 Översvämning av s.k. ”ko-port” vid häftigt skyfall.
Översvämning kan utbildas vid lokala häftiga regn då kapaciteten i rör och pumpar inte
räcker till, se figur 7.21. Det är oftast ett snabbt förlopp och översvämningen blir relativt
kortvarig, sällan mer än 1-3 dygn. Förutom att trafiken hindras kan elinstallationer i
undergången ta skada och slam kan behöva saneras efter översvämningen. Pumparnas eloch styrenheter bör därför placeras högre än diken tillhörande vägen/järnvägen som
passerar på bron.
En åtgärd för att förhindra översvämning är länshållning med extra pumpar.
Räddningstjänsten har oftast för låg pumpkapacitet för att hinna med att länshålla
undergångar och väghållaren har oftast ingen extra utrustning i beredskap för dessa
tillfällen.

Figur 7.21 Översvämning av vägport vid häftigt skyfall.
Sannolikheten för att en översvämning ska uppstå bestäms med samma princip som
sannolikheten för att kritisk nivå vid en trumma ska uppnås, dvs. genom att jämföra

kapaciteten att leda bort vatten med det flöde som når undergången. Då det rör sig om ett
gemensamt ledningssystem för ett större område kan vatten från andra ställen ledas i
samma ledning som vattnet från underfarten och det måste då tas med i dimensioneringen
av ledningar nedströms så att det inte däms vatten uppåt i systemet.

7.4 Ras och skred
Avser skador pga. att stabiliteten är dålig, dvs. att pådrivande krafter är större än de
mothållande. Ras/skred inträffar ytterst sällan utan en igångsättande faktor som påverkar
förhållandet mellan mothållande och pådrivande krafter. Stabiliteten i TRVs anläggningar
är inte så dålig att ras och skred inträffar utan igångsättande faktorer. Igångsättande
faktorer kan ex.vis vara schakter/erosion på mothållssidan eller uppfyllningar/vattentryck
på den pådrivande sidan. Många av de ras och skred som inträffat och berört vägar har skett
i byggskedet. För att betrakta det som ett ras/skred i Riskanalys vald vägsträcka ska den
aktuella säkerheten mot brott vara ”dålig”.
Är det fråga om en vägbank som har erforderlig säkerhet med avseende på stabilitet och ett
vattenflöde medför erosion i banken som gör att den kollapsar så är det typfallen ”erosion”
eller ”bortspolning”, men är banken stabilitet redan dålig och en mindre erosionsskada
medför ett ras/skred, så räknas det som ras/skred. OBS det är dock inga knivskarpa gränser.

7.4.1

Allmänt

Här behandlas enbart rörelser av lite större omfattning och som har relativt snabba förlopp,
se figur 7.22. Med större rörelse avses rörelser som ej kan accepteras med hänsyn till
trafiksäkerhet och framkomlighet.
Bankens inre stabilitet är beroende av bankmaterialet, men kan normalt förutsättas vara
tillfredställande om föreskrivna släntlutningar och anvisningar för erosionsskydd tillämpas
och återkommande rörelser ej har observerats.

Figur 7.22 Skred i skärnigsslänt väg 164.

Inventeringsmetodik
Erfarenhetsmässigt kan skred i lerterräng inträffa vid så små marklutningar som 1:10 och i
sand- och siltslänter kan ras inträffa vid lutning 1:2,5 och redan vid 1:5 vid
grundvattenutflöde i slänt se figur 7.23. Dessa jordartsförhållanden och släntlutningar är
alltså kriterier för att ras- och skredsannolikheten kan vara låg. För att kunna peka ut
områden med hög ras- och skredrisk krävs även att andra faktorer bedöms. De viktigaste är
jordens skjuvhållfasthet och portryck.
Terrängformer och geologi är alltså utgångspunkten för inventeringen. Vid en översiktlig
inventering är det lämpligt att särskilja fem olika typfall av ras och skred där indelningen
görs med utgångspunkt från dominerande material i markytan. Mellanformer och
kombinationer förekommer.
•
Skred i lerterräng
•
Ras/skred i branta silt- och sandslänter
•
Ras/skred i fyllningar i sidolutande terräng
•
Ras i branta moränslänter
•
Ras i branta bergslänter

Figur 7.23 Väg 975 nipan i Näsåker ytligt ras våren 2013.
Ras och skred innebär alltid att skjuvspänningar i marken på grund av nivåskillnader och
yttre belastningar överskridit jordens/bergets hållfasthet. Vid en översiktlig inventering blir
bedömningen av sannolikhet för ras och skred en grov uppskattning av hur stora
skjuvspänningarna kan bli och av jordens/bergets skjuvhållfasthet.
Spontana ras och skred pga. låg säkerhet (förhållande mothållande och pådrivande
moment) är väldigt sällsynta inom det befintliga vägnätet. Vanligen är vatten med i spelet
och genom erosion, frostsprängning, bärighetsnedsättning etc. påverkar förhållandet mellan
mothållande och pådrivande moment, vilket kan initiera ras och skred. På samma sätt kan
även mänskliga aktiviteter initiera ras och skred genom att man exempelvis gräver eller
fyller på olämpliga ställen.
I bedömningen ska yttre tecken på instabilitet och pågående förändringar av belastningar
och jordens hållfasthet vägas in, t.ex. deformationer, sprickor, erosionsskador, schakter,
fyllningar, framträngande grundvatten, lutande/böjda träd och lutande stolpar etc.
Ras- och skredriskbedömning görs i följande steg:

1.

inventering av förutsättningar för ras- och skredrisk
a.
skreddatabas http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
b.
geologiska och hydrogeologiska kartor och flygbilder, se bl.a. SGUs
jordartskartor
http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/
och grundvattenkartor
http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/grundvattenkartvisare/
Geologiska kartor redovisar jordarten på 0,5 m djup under markytan och kan
därför ge missvisande information om den som tolkar informationen ej har en
djupare geologisk insikt. Särskilt viktigt är att identifiera områden där fastare
jord i markytan underlagras av jord med lägre hållfasthet, exempelvis lera.
För beskrivning av grundvattenförhållanden och förutsättningar för höga
portryck krävs att infiltrationsområden, utströmningsområden, topografi och
jordlagerföljder identifieras.

c.

2.

3.

4.
5.

utförda geotekniska undersökningar/förstärkningar, kontrollera t.ex. i
Trafikverkets borrhålsdatabas
http://ppikarta4.trafikverket.se/GeoArkivMap.aspx?MapId=a28ebb04-17b74f31-b938-9077f421a179&export=1
Information om aktuell vägkonstruktion i form av uppgifter om geotekniska
förstärkningsåtgärder, avvattning, stödkonstruktioner etc. är viktig att få
d.
dokumentation av äldre ras, skred och sättningar
e.
vägsträckor där konsekvensen av ras och skred kan bli allvarlig (topografi,
geometrier och vägutformning)
f.
tidigare utförda skredriskkarteringar, exempelvis inom bebyggda områden
utförda genom MSB
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Kartor/Stabilitetskartering-finkornigajordarter/ och
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Kartor/Stabilitetskartering-moranoch-grova-jordar/
g.
fråga erfarna geotekniker eller driftpersonal
Val av områden där ras- och skredrisk ska bedömas. Inte enbart närområdet till vägen
kan behöva bedömas eftersom ras och skred kan initieras på längre avstånd från vägen
och därefter gripa bakåt och omfatta vägen. Även om vägen i sig är stabil kan ras- och
skredmassor från omgivningen blockera vägen.
Bedömning av sannolikhet för ras och skred (besiktning i fält och kontorsarbete)
a.
beskrivning av geometri och yttre belastningar
b.
bedömning av jordlagerföljd och hållfasthet
c.
överslagsberäkning av säkerhetsfaktor (endast i lerjord)
d.
bedömning av tecken på instabilitet och tidigare ras och skred
e.
bedömning av pågående förändringar i påkänningar och hållfastheter
f.
samlad bedömning av ras- och skredsannolikhet och omfattning av ras/skred
Beskrivning av konsekvenser (behandlas i kapitel 8)
Beskrivning av ras- och skredrisk

Bedömning av rasrisker i bergslänter ska i tillämpliga delar göras på motsvarande sätt.
En närmare beskrivning av steg 3 redovisas under respektive typfall nedan.

7.4.2

Skred i lerterräng

Vid skredriskinventering krävs att beskrivningen av jordlagerföljd och grundvattenförhållandena är någorlunda korrekt för att resultatet ska bli tillförlitligt. Detta är en
utmaning för inventeraren eftersom det ofta saknas geotekniska undersökningar inom det
aktuella området och man vid en översiktlig inventering måste begränsa sig till besiktningar

i fält. För ett bra resultat krävs därför goda geologiska kunskaper och lokal erfarenhet. Finns
bra geotekniskt underlagsmaterial och god lokalkännedom hos geoteknikern kan
sannolikheten för skred bedömas med större precision.
Säkerheten mot stabilitetsbrott är beroende av bankmaterialet och skjuvhållfastheten i
undergrunden. För äldre vägbankar kan bankmaterialet variera väldigt. Utgångsläget för ett
antagande om bankmaterial i en äldre bank bör vara att materialet ej transporterats långa
sträckor utan utgörs av material som har hittats i nära anslutningen till banken, till exempel
i intilliggande skärningar. Lokala erfarenheter och kännedom om vägens historik är därför
av stort värde.
Geometri och yttre belastning
Geometrier och yttre belastningar som bestämmer skjuvspänningarna kan beskrivas
någorlunda noggrant med hjälp av höjddatabaser, topografiska kartor och fältbesiktningar.
Yttre belastningar är också relativt väl kända. Bottenprofiler i vattendrag är svårare att
bedöma. Där undervattensläntens lutning är avgörande för stabiliteten krävs en grov
bestämning av profilen. Detta är särskilt viktigt för vägar vid vattendrag med pågående
erosion.
Bedömning av jordlagerföljd och hållfasthet
Då merparten av dagens bankar funnits under en lång tid har underliggande lerlager
troligtvis konsoliderat för bankens tyngd och på så sätt har en hållfasthetsökning skett vilket
kan bedömas med klassiska geotekniska teorier. För att säkert bestämma skjuvhållfastheten
under banken krävs fältundersökningar i bankmitt. En ursprungligen lös jord under en
befintlig bank kan genom belastning under dess driftperiod ha erhålligt en markant
hållfasthetsökning.
Skjuvhållfastheten hos jorden är mycket svår att bedöma utan geotekniska undersökningar.
Dels är variationen i hållfasthet stor i finkorniga jordar, dels kan fastare jord i markytan
underlagras av jord med betydligt lägre hållfasthet. Dessutom påverkas hållfastheten i hög
grad av grundvattenförhållandena. Höga portryck i jorden är den vanligaste utlösande
faktorn för skred i naturmark, se figur 7.24.

Figur 7.24 Väg 638 Liden Y län, skred, orsak högt portryck år 2000.
Vid en översiktlig inventering finns sällan geotekniska undersökningar att tillgå. Lokal
erfarenhet är därför mycket värdefull vid bedömning av både jordlagerföljder och

hållfasthet. Vid fältbesiktningen kan i vissa fall djupet och den relativa fastheten hos lösa
jordlager bestämmas genom manuell sticksondering. Odränerad skjuvhållfasthet kan i
gynnsamma fall uppskattas genom vingförsök med handhållen utrustning. Jordlagerföljder
kan ev. bestämmas genom ytlig provtagning i slänt.
Där dimensionerande glidytor är relativt ytliga är det avgörande för resultatet om höga
porövertryck kan identifieras. Finns genomsläppliga skikt av silt eller sand under den tätare
jorden? Står skikten i kontakt med högre liggande terräng där infiltration sker? Sker
dämning av grundvattenströmmen genom förträngning i dalgång eller genom bergtrösklar?
Skikt av silt och sand i tät jord är vanligast i glaciallera, i kontakten mellan glacial och
postglacial lera och i anslutningar till åsar under högsta kustlinjen. Vid fältbesiktningen kan
höga portryck avslöjas genom synliga källsprång, försumpningar och fuktighetskrävande
vegetation. Portrycken i genomsläppliga jordlager varierar under året med nederbörd och
snösmältning. I åkermark är tillfälliga lokala utströmningsområden tydliga under vårbruket.
SGU´s brunnsarkiv kan ge information om jordlagerdjup och grundvattenförhållanden.
Överslagsberäkning
Beräkning kan göras med diagrammetod, till exempel enligt Janbu, med
medelskjuvhållfasthet i aktuell jordvolym utvärderad för odränerat och dränerat brott, se
figur 7.25. Vid komplicerad geometri, hållfasthetsprofil eller kombinerad analys används
konventionella beräkningsprogram. Gör en känslighetsanalys genom att variera osäkra
ingångsparametrar. Osäkerheter i bestämning av geometri och bedömning av hållfasthet ska
avspegla valet av de försiktigt valda värdena.

Figur 7.25 Diagram som visar förhållande mellan skjuvhållfasthet och last för erhålla
Fc=1,5.
Tecken på instabilitet och tidigare skred
I områden med låg stabilitet finns ofta mer eller mindre tydliga tecken på instabilitet.
Äldre skredärr, småskred i slänter, slänterosion på grund av grundvattenutflöde,
sättningar och längsgående bågformade sprickor i mark- eller vägyta, lutande/böjda
träd och stolpar är tecken på låg stabilitet som ska karteras vid besiktning i fält.
Befintliga geotekniska förstärkningsåtgärder är kvitton på att stabiliteten bedömts
otillfredsställande då vägen byggdes eller senare och ska karteras.

Äldre geotekniska åtgärder innebär inte alltid att stabiliteten är tillfredsställande eftersom
portrycksförhållanden och dränerade brott ofta är förbisedda vid dimensionering av äldre
geokonstruktioner.
Förändringar i påkänning och hållfasthet
Pågående erosion, tidigare utförda och pågående fyllningar och schakter ska noteras vid
besiktning i fält.
Erosion vid slänt i vattendrag är en vanlig orsak till att stabilitetsförhållandena försämras.
Fyllningar och schakter kan ha utförts utan hänsyn till inverkan på stabiliteten.
Hållfastheten kan försämras på grund av att portrycken ökat. Sådana förändringar kan
orsakas av ökad infiltration eller försämrad dränering genom förändrad markanvändning.
Igensatta dräneringsledningar och läckande tryckvatten-ledningar är också riskkällor.
Förutsättningar för förhöjning av portryck till följd av ändrade förhållanden i omgivningen
ska värderas.
Samlad bedömning av skredsannolikhet
Med utgångspunkt från spridningen i beräknade säkerhetsfaktorer och bedömningen av
tecken på instabilitet och förändringar av påkänningar och hållfasthet ska en bedömning
göras av sannolikheten för skred.
För närvarande saknas kunskap för att generellt beskriva sambanden mellan beräknad
säkerhetsfaktor, bedömda osäkerheter hos indata och skredsannolikhet. Bedömningen
måste göras med hjälp av erfarenhet från släntstabilitetsutredningar för liknande
förhållanden. Som vägledning vid bedömning av skredsannolikhet utifrån beräknad
säkerhetsfaktor rekommenderas SGI, Skredriskanalys för södra Göta älvdalen, Teknikbilaga
8 ”Stabilitetsanalys med statistiska metoder” och SGI Rapport 58, Skredriskanalys i Göta
älvdalen – metodbeskrivning. Om stabilitetsberäkningar visar mycket låg säkerhet, men det
saknas tecken på några som helst pågående rörelser i form av deformationer, sprickor,
lutande träd/stolpar etc. så understiger troligen inte totalsäkerheten 1,2 (Fc ≥ 1,2).
Pågående erosion i kombination med att dränerat brott är ofta dimensionerande och bör
väga mycket tungt vid bedömning av skredsannolikhet. Eftersom extrema portryck är en
skredutlösande faktor kan skredsannolikheten i en slänt som eroderats vid släntfot mycket
väl vara hög trots att inga tecken på instabilitet syns. Det är ju inte särskilt troligt att
extrema portryck uppstår redan de första åren efter att erosionen inträffat trots att
sannolikheten för skred kan vara 10-2 eller större.
Jämför resonemanget kring sannolikheten för att extrema ytvattenflöden inträffar under en
kort observationsperiod i avsnittet om översvämningar.
Bedömning av sannolikhet för skred sammanställs i tabellform, se exempelvis bilaga 4.
Omfattning av skred och händelseutveckling
Skred i lerterräng kan få mycket stor omfattning vid stora lerdjup. Det gäller framför allt i
kvicklera. I allmänhet utvecklas sättningar och sprickor innan skredet går. Sker inte detta i
vägbanan är det inte särskilt troligt att de upptäcks om inte någon form av skredövervakning
pågår. Övergången från långsam rörelse till fullt utbildat skred med branta skredärr kan gå
mycket fort, särskilt om delar av leran är kvick för då kan också ett lokalt mindre skred gripa
bakåt och omfatta stora markområden.
Större skred i lerterräng är väldigt ovanliga, men relativt väldokumenterade vad gäller
omfattning och händelseutveckling. Systematisering av skredtyper och beskrivning av
skredgeometrier finns beskrivna i SGI Rapport 15, Kartering och klassificering av
lerområdens stabilitetsförutsättningar och Skredkommissionen Rapport 2:90, Ras och skred
i Sverige.
Skred som inte omfattar lera eller skred i lera med låg sensivitet och med begränsat djup är
relativt ytliga, sällan djupare än 5 meter från ursprunglig markyta. Sådana skred kan i långa
slänter ändå omfatta stora jordvolymer.

7.4.3

Ras/skred i branta silt- och sandslänter

Med silt- och sandslänter menas här slänter som till övervägande del består av silt och sand i
ytan men som i vissa fall underlagras av lera eller innehåller skikt av siltig lera, se figur 7.23.

En vanlig orsak till ytliga ras/skred i sådana slänter är att föryngrings-avverkning skett,
endera direkt i slänten eller i högre ligande terräng. Det kan därför vara lämpligt att genom
kontroll hos Skogsstyrelsen och genom observationer i fält hålla kontroll på avverkningar i
anslutning till sådana slänter.
Merparten av dessa slänter som är intressanta ur ras- och skredsynpunkt har mer eller
mindre utpräglad omvänd jordlagerföljd. Bedömning görs i princip på samma sätt som för
skred i lerterräng. I många fall är det tveksamt om överslagsmässiga stabilitetsberäkningar
ger god vägledning vid bedömning av ras- och skredsannolikhet. Stabilitetsberäkningar kan
motiveras då sand och silt underlagras av lera och då grundvattenläckage sker lokalt i
slänten.
Stabilitetsberäkning görs i dessa fall med konventionella beräkningsprogram och bedömda
hållfasthets- och portrycksprofiler.
Infiltrationsförhållanden i skärningar bör klarläggas för att få god kännedom om
grundvattensituationen. Utförande och funktion hos överdiken bör utredas.
Beroende på jordlagerföljd och orsaker till ras kan sand- och siltslänter delas in i följande
huvudgrupper:
1.
Slänter av sand och silt som underlagras av lera. Erosion av
undervattenslänter är största hotet mot stabiliteten, men höga portryck kan
vara skredutlösande i lutande terräng om leran innehåller sand- och siltskikt.
Skred kan få omfattande utsträckning och snabbt förlopp om lerlagret är
mäktigt och leran är kvick.
2.
Branta sand- och siltslänter med skikt av lerig silt eller lera. Täta skikt styr
grundvattenströmmen ut i slänten och orsakar grundvattenerosion och ytliga
ras och skred. Detta är en process som, sett över en längre tid, pågår mer eller
mindre kontinuerligt. Efter snösmältning och långvarig nederbörd då
grundvattentrycken ökar och jorden i släntytan är mer eller mindre
vattenmättad kan stora relativt ytliga ras/skred inträffa. Om slänten är hög
kan raset/skredet omfatta stora volymer.
3.
Mycket branta siltslänter (nipor). Förekommer mest i älvdalarna från
Klarälven och norrut och orsakas av erosion vid nipans släntfot. På kort sikt
är stabiliteten beroende av porundertryck i den kapillära zonen. Plötsliga
ras/skred sker då porundertrycket i jorden minskar efter långvarig nederbörd.
Återkommande ras/skred inträffar om ras- och skredmassorna förs bort och
slänterosionen fortsätter. Vid en översiktlig inventering kan sannolikheten för
att skyddsobjekt ska skadas bedömas på samma sätt som vid sidoerosion i
naturligt vattendrag. Ras och skred i nipor är egentligen en fördröjd effekt av
erosion. Även ytliga ras och skred (1 – 2 m) i övre delar av slänten
förekommer och kan utlösas av:
a
högt portryck i skiktade jordar
b
ytvattenerosion
c
tjällossningserosion (liquefaction)

7.4.4

Ras och skred i vägbankar i sidolutande terräng

Bankar på mark med låg totalstabilitet behandlas som skred i lerterräng eller ras i branta
sand- och siltslänter. Här beskrivs bankar i sidolutande terräng där själva bankfyllningen
kan vara instabil. Eftersom det är svårt att uppskatta hållfastheter och göra relevanta
överslagsberäkningar måste andra bedömningar göras.
Säkerhetsfaktorn mot brott i slänt av friktionsmaterial kan mycket överslagsmässigt
beräknas enligt Handboken Bygg kapitel G05:54 vilket illustreras i figur 7.26. För
uträkningarna har antagits en homogen jordprofil fri från grundvatten samt att slänten är
långsträckt.
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Figur 7.26: Säkerhetsfaktor för brott i friktionsmaterial vid släntlutning 1:n
Bankfyllningar av finsand och silt med branta slänter är känsliga för vattenmättnad.
Bankar på skrå i terrängen fungerar som dammkonstruktioner för yt- och grundvatten.
Samma typ av ras kan inträffa i en bank i sidolutande terräng som i en bank där en korsande
trumma sätts igen och dämmer vattenflödet, se avsnitt 7.1.1 Bortspolad väg.
Finkorniga bankfyllningar på mark med grundvattenutflöde kan bli vattenmättade i nedre
delen av slänten om dränerande jord saknas under fyllningen. Ytvatten på uppströmssidan
av banken kan infiltreras i fyllningen och orsaka ras i slänten. Särskilt utsatta är bankar med
grunda skärningsdiken mot den högre terrängen där vägprofilen har en lågpunkt på banken.
Infiltration i diket kombinerat med igenslammade diken och ytvattenavrinning över
bankslänt kan mycket snabbt rasera en sådan bank. Löst lagrad vattenmättad jord är känslig
för vibrationer och ras kan utlösas av tung trafik, se figur 7.27.

Figur 7.27 Väg 773 Jämtland, ras i vattenmättad bank pga. vibrationer år 2000.
Bedömning av hur stor ytavrinningen i brant terräng kan bli kan göras på samma sätt som
beskrivs i avsnitt 7.1 Bortspolad väg. Förutsättningarna för infiltration kan bedömas genom

provtagning i diken för bestämning av jordarter. Säkraste bedömningen av
infiltrationsförhållanden kan göras om dikena är vattenfyllda. Vid släntfot kan
förutsättningarna för vattenmättnad av banken bedömas genom förekomsten av
vattenkrävande växter (grundvattenutflöde). Inspektion bör helst utföras efter en regnig
period för att bedöma om infiltration sker från uppströmssidan av banken. Vid jordskärning
är det viktigt att grundvattenförhållanden klarläggs, bland annat genom inspektion av
skärnings- och överdiken.

7.4.5

Ras i branta moränslänter

Branta slänter i finkornig morän kan bli instabila i vattenmättat skick. Jorden i ytan får
flytande konsistens och slamströmmar kan bildas. Slamströmmar kanaliseras och
återkommer ofta på samma ställe med ravinbildning som följd. Risken är störst i tjälaktiv
jord där växttäcket är tunt eller skadat och träd saknas. Förekommer sällan utanför fjällnära
exploaterad mark i sådan utsträckning att det behöver beaktas vid en översiktlig
rasinventering. Mera finns att läsa om detta i SGI/CTH ”Översiktlig kartering av stabiliteten
i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord”.

7.4.6

Ras i bergslänter

Vägskärningar i berg är inte alltid stabila på lång sikt. Frostsprängning och
mineralomvandling i sprickzoner kan efter hand leda till utfall av sten och block. Instabila
slänter åtgärdas återkommande genom skrotning, bultning och nätning. Ur risksynpunkt är
höga skärningar och skärningar med vägbanan nära bergslänten farligast. Risk för
nerspolning av jord finns om tillgång på finkorniga jordar finns ovan släntkrön och överdike
saknas. Jordarter och jordars mäktighet i anslutning till bergskärningen bör inventeras om
överdike saknas. I mycket ogynnsamma fall skulle ett större bergutfall kunna leda till skred
om vägen nedanför ligger på sluttande mark av lös lera. Stora bergras ned i vatten som ger
flodvågor har veterligen inte inträffat i modern tid i Sverige.
Bergskärningar vid vägbyggnad är relativt låga jämfört med till exempel skärningar vid
gruvdrift och den dominerande bergmassan i Sverige består av hårt och sprickigt berg. Det
innebär att brotten domineras av strukturstyrda brott där diskontinuiteterna i bergmassan
(sprickor, skjuvzoner, förkastningar) är den direkta orsaken till brott. I högre slänter är
brottmekanismerna mer komplicerade, ofta med både brott längs naturliga diskontinuiteter
och genom intakt berg. De vanligaste formerna i bergslänter är plant brott, trappstegsbrott
(variant av plant brott), kilbrott, överstjälpningsbrott och cirkulärt skjuvbrott.
Inventering av rasrisk i bergslänter görs genom besiktning i fält av de slänter där block kan
hamna på vägbanan av personal med bergkompetens. Tidigare utförda besiktningar kan
användas och ger information om tillståndsutvecklingen i bergsslänten.
Metoder för stabilitetsanalys:
•
•

Besiktning i fält av sprickor och större strukturer samt deras karaktär, tecken på
instabilitet, förekomst av vatten och information om tidigare ras.
Vilka brott som kan uppkomma definieras av geologin och analyseras enklast med
sfäriska projektioner och kilanalys. Under vissa förhållanden kan det räcka med en
kilanalys, vid plant brott eller kilbrott, för att bestämma om bergskärningen är stabil.

För att sedan i detalj kunna analysera stabiliteten för ett identifierat rasriskområde i
berg finns två metoder:
•

Jämviktsanalys där olika procedurer används för plant brott, kilbrott,
överstjälpningsbrott och cirkulärt brott. Här beräknas en säkerhetsfaktor mot
släntbrott där säkerhetsfaktorn definieras som mothållande krafter dividerat med
pådrivande krafter. Är F>1 är slänten stabil.

•

Numeriska analyser används i de fall bergmassan spricker upp under brottförloppet
och /eller uppvisar stora deformationer. Här jämförs de beräknade uppkomna
spänningarna i bergmassan med bergmassans hållfasthet.

8. Konsekvens av en händelse
Bedömning av risk kopplad till en viss händelse görs utifrån de samlade konsekvenserna.
Konsekvensen ska bedömas från en beskrivning av aktuell skada.
Konsekvenser ska indelas i följande konsekvenstyper med underindelningar för respektive
tillgångsslag:
Ø
Personskador med underindelning (avsnitt 8.1)
o Inom VTS: personskador för trafikanter och anställda
o I omgivningen: personskador för tredje man
Ø
Egendomsskador med underindelning (avsnitt 8.2)
o Inom VTS: skador på väg-, bro- och tunnelkonstruktioner, fordon och gods
o I omgivningen: skada på mark, byggnader, anläggningar och miljö
Ø
Finansiella skador med underindelning (avsnitt 8.3)
o Inom VTS: direkt kostnadsökning för restid, fordon, trafikolyckor, emissioner,
drift och underhåll
o I omgivningen: samhällsekonomisk skada på grund av störningar/avbrott för
övrig infrastruktur (järnväg, el, tele, VA etc.) och indirekta kostnadsökningar
för samhälle/industri på grund av försenade/inställda vägtransporter.
Med utgångspunkt från händelsen och beskrivningen av händelseutvecklingen och
omfattningen ska man uppskatta:
•
Möjliga skadeutfall och sannolikheten för dessa givet att händelsen inträffat,
exempelvis förväntat antal dödsfall eller svårt skadade, trolig avstängningstid för
trafik, sannolikheten för att en vattentäkt ska förorenas osv.
•
Skadevärde, exempelvis kalkylvärde för dödsfall, samhällsekonomisk kostnad vid
trafikavstängning och värdet av vattentäkten osv.
I avsnitt 8.1 – 8.3 ges vägledning för hur sannolikheten för möjliga skadeutfall och
skadevärden kan bedömas.
I de fall det är svårt eller olämpligt att uttrycka skadevärden i kronor ska konsekvensen
beskrivas direkt i ord enligt den skala som angivits i riskmatrisen, se figur 5.1, sedan hänsyn
tagits till hur sannolikt skadeutfallet är.

8.1 Konsekvens för personskada
Händelser som t.ex. ras och skred, bortspolad väg och översvämmad väg kan innebära
personskaderisk.

8.1.1

Förväntad personskada vid händelser som bortspolad väg, översvämning,
ras och skred

Förväntat antal personskador och skadans allvarlighet är beroende av hur många som
exponeras för risken, vilka möjligheter till förvarning som finns och hur våldsam påverkan
är, vilket ska vägas in då bedömning av förväntade personskador görs.
8.1.1.1

Personskada inom VTS

Att trafikanter dödas eller skadas pga. naturolyckor är mycket ovanligt. Snabba skredförlopp
som omfattar stora väglängder innebär störst risker. Detta är dock mycket ovanliga
händelser. Det vanliga typfallet innebär istället att en inledande erosionsskada eller ett släpp
i en bankslänt successivt utvecklas och i värsta fall påverkar hela vägbanken. Oftast är det
något tiotal meter väg som påverkas i ett trumläge. Raset i Ånn är ett typiskt exempel som

ledde till en total bortspolning. Detta successiva förlopp reducerar sannolikheten för
allvarliga personskador eller dödsfall, dvs. man ser tecken på vad som är på gång innan det
inträffar.
Om man bedömer att den aktuella händelsen kan medföra risker för personskador så ska
kostnader för detta väljas enligt tabell 8.1.
Tabell 8.1 Kostnader och konsekvensklass för personskada.
Kostnader
ÅDT
Vägklass
Antal döda
MKr
0-1 499
4-5
0,01
0,25
1 500 – 7 999
3
0,1
2,5
7 999 – 15 999
2
0,25
6,25
> 16 000
1
0,5
12,5

KonsekvensKlass
2
3
3
4

Tabellen ovan ska utgöra en grund för att bedöma konsekvenserna av personskada, men
tabellen ska inte användas utan tanke och med hänsyn till de verkliga omständigheterna
från inventeringen. Hänsyn ska tas till om det aktuella riskstället exempelvis har fri sikt eller
om riskstället istället är placerat bakom ett backkrön eller i en kurva med begränsad sikt.
Vidare ska hänsyn tas till den förväntade utvecklingen av skadan, dvs. är det en momentan
eller successiv påverkan av vägbanan eller omgivningen. Andra faktorer som påverkar
konsekvenserna är nivåskillnader (bankhöjd/skärningsdjup), släntlutningar, hastigheter etc.
ska också beaktas.
Bedömer man att det blir ett momentant ras/skred så ökar risken att någon drabbas jämfört
med en successiv utveckling av skadan, där det börjar med en naggning i vägkanten.
Detta medför exempelvis att kostnaderna för personskador kan antas bli noll om det är fråga
om en successiv utveckling på ett ställe där det är fri sikt. Om det å andra sidan är fråga om
ett ställe med begränsad sikt, hög tillåten hastighet och man befarar ett väldigt snabbt
ras/skredförlopp (momentant) så ökar risken för personskador och därför kan kostnader
väljas enligt tabellen.
8.1.1.2

Personskada på tredje man

Risken för personskador på tredje man ska bedömas i varje enskilt fall.
För tredje man är risken för personskador störst vid snabba ras- och skredförlopp som
påverkar bebyggelse, särskilt bostadsbebyggelse. Större skred i lerterräng och branta
siltslänter som underlagras av lera är de dominerande hoten eftersom sådana skred både
kan bli omfattande och ha snabba förlopp. De är dock väldigt sällsynta. Ras i branta sandoch siltslänter som utlöses av höga portryck innebär också en risk för personskada om
bebyggelse finns nära vägbank. Störst är risken efter långvarig nederbörd med förhöjda
portryck i marken och då vattennivån sjunkit undan efter ett högt flöde som eroderat
släntfoten.
Vattengenombrott i höga vägbankar kan innebära risk för personskador om personer vistas i
direkt anslutning till banken. I de flesta fall kan man dock förutsätta att hotet kan
observeras i förväg och riskområdet evakueras. Vid mycket snabba dämningsförlopp
nattetid kan dock viss risk finnas för personskada om bostadshus finns nära vägbanken.

8.2 Konsekvens för egendomsskada
Till egendomsskada ska räknas dels direkt skada på väg- bro och tunnelanläggningar och
andra anläggningar, fordon och gods och mark, byggnader och anläggningar i omgivningen,
inklusive t.ex. kultur- och naturmiljöer.
Beskrivning av skadeomfattning vid ras och skred, översvämning, erosion, bortspolad väg
och broskada kan direkt användas vid uppskattning av återställningskostnad och tid för
återställning. Avstängningstider och kostnader för byggnation/förstärkning är naturligtvis
beroende av hur allvarliga skadorna blir på exempelvis väg eller bro. Avstängningstid kan
förkortas genom att anlägga provisorisk bro eller förbifart.

Störst är återställningskostnaderna vid större skred i lerterräng (exempelvis som i Småröd),
som dock är väldigt sällsynta. I tabell 8.2 framgår schablonkostnader för återställning av
skador orsakade av bortspolning, erosion, översvämning och ras och skred.
Tabell 8.2 Schablonkostnader för återställning av vägskador

Fara/
Risk

Schablonkostnad,
Väg

Kommentar/Förklaring/Exempel

Ras/skred

5 tkr/m
(lågt)

Lågt, motsvarar relativt enkla åtgärder som exempelvis utläggning av
erosionsskydd runt trummor/rörbroar, i bäckar eller mindre vattendrag.

10 tkr/m
(medel)

Medel, motsvarar vedertagna geotekniska åtgärder såsom utläggning av
tryckbankar, erosionsskydd med stor utbredning och lättfyllning samt
stödbensurgrävning med begränsade djup.

Erosion

Bortspolning

Översvämning

25 tkr/m
(högt)

Högt, motsvarar stora och omfattande åtgärder, exempelvis urgrävningar
under befintlig väg/järnväg eller grundförstärkning av undergrunden,
exempelvis KC-pelare eller bankpålning.

5 tkr/m
(lågt)

Lågt, motsvarar relativt enkla åtgärder som exempelvis utläggning av
erosionsskydd vid broar, i bäckar eller mindre vattendrag.

10 tkr/m
(medel)

Medel, motsvarar exempelvis omgrävning av vattenförande diken och bäckar
samt mindre vattendrag samt erosionsskydd med stor utbredning. Även
erosionsskydd med kokosmattor och jordspikar samt ingenjörsbiologiska
metoder är exempel på åtgärder.

50 tkr/m
(högt)

Högt, motsvarar stora och omfattande åtgärder, exempelvis omgrävning av
medelstora till stora vattendrag.

<1 Mkr/st
(lågt)

Lågt, motsvarar relativt enkla åtgärder som exempelvis förstärkning med nytt
erosionsskydd på bankslänter eller vid broar, i bäckar eller mindre vattendrag.

5 Mkr/st
(medel)

Medel, motsvarar begränsade åtgärder som exempelvis utbyte av trummor till
rörbroar för bäckar och medelstora vattendrag.

10 Mkr/st
(högt)

Högt, motsvarar stora och omfattande åtgärder, exempelvis utbyte av
rörbroar till platsgjutna broar med större spännvidd i större bäckar och
medelstora vattendrag.

2 tkr/m
(lågt)

Lågt, motsvarar relativt enkla åtgärder som exempelvis rensning av terrängoch utloppsdiken, byte av trummor, förstärkning med erosionsskydd vid
bankslänter/broar eller i bäckar och små vattendrag samt även infodring och
relining av trummor.

10 tkr/m
(medel)

Medel, motsvarar exempelvis mindre höjning av väg/järnväg eller annan
konstruktion upp till 0,5 m, exempelvis med utskiftning och lättfyllning.

15 tkr/m
(högt)

Högt, motsvarar stora och omfattande åtgärder, exempelvis byggande av ny
väg/järnväg i ny sträckning.

Drabbas även bebyggelse eller industri kan skadorna bli mycket omfattande. Vatten- och
jordmassor från höga vägbankar som spolas bort kan även medföra stora skador på
närliggande bebyggelse och miljö.
Det är mycket svårt att värdera skador på kultur- och naturmiljöer och det finns idag inga
allmänt godtagna värderingsmodeller för sådana skador utan detta får uppskattas från fall
till fall.

8.3 Finansiella konsekvenser
Stora samhällsekonomiska konsekvenser uppstår om långvariga störningar/avbrott drabbar
vägtransportförsörjningen. Till konsekvenser inom VTS räknas direkta kostnadsökningar
för restid, fordon, trafikolyckor, emissioner, drift och underhåll på grund av
störningar/trafikavbrott. Till konsekvenser för omgivningen räknas indirekta
kostnadsökningar för samhälle/industri på grund av försenade/inställda transporter. Hit
förs även samhällsekonomiska kostnader på grund av störningar/avbrott i annan
infrastruktur (järnväg, el, tele, VA etc.). I avsnitt 8.3.1 och 8.3.2 beskrivs närmare hur
skador inom VTS respektive i omgivningen kan uppskattas.

8.3.1

Finansiell skada inom VTS vid störning/trafikavbrott

Uppskattning av direkta kostnadsökningar vid förlängning och fördröjning av transporter
ska göras.
Om skadan förväntas leda till en total avstängning av vägen ska kostnader och
konsekvensklass för omledning av trafik göras enligt figur 8.1.
Längd på möjlig omfartsväg och uppskattning av hur länge avstängningen varar uppskattas.
Om skadan förväntas medföra en avstängning så att enkelriktad trafik kan tillåtas
uppskattas kostnader enligt figur 8.2.
Det är normalt tillräckligt i en översiktlig inventering att göra en subjektiv bedömning av
hur stor vägförlängningen blir.

Figur 8.1 Schablonmetod för bestämning av konsekvensklass vid vägavstängning
beroende på ÅDT, vägförlängning och hur länge vägavstängningen varar.

Figur 8.2 Uppskattning av direkta kostnader då en väg stängs av så att endast enkelriktad
trafik är möjlig.

8.3.2

Finansiell skada i omgivningen vid störning/trafikavbrott

Utöver direkta kostnadsökningar vid störning/trafikavbrott kan samhälle och industri
drabbas av indirekta kostnader. För industrier med höga krav på kontinuerlig
vägtransportförsörjning kan uteblivna beställningar eller försenade leveranser medföra
stora intäktsminskningar och kostnadsökningar.
Där omfartsalternativ saknas bryts förbindelsen helt vilket får allvarliga konsekvenser. Dels
för boende i allmänhet men också för transporter till och från industri och för
räddningstjänstens insatser.
Samhällsekonomiska konsekvenser vid störning/avbrott för övrig infrastruktur ska
uppskattas i samråd med respektive huvudman.

Bilagor

Bilaga 1 – Exempel på olika identifierade faror, bedömningar
och åtgärder

Rasrisk – Riskklass 3 – E4 Ullånger, Västernorrland

Basfakta:
•
•
•
•

E4 ÅDT ca 5000
Hög bank (ca 20 m)
Brant släntlutning med osäker
gabionmur (1:1)
Friktionsjord

•

Rörspont

5

Kommentar:

4

•

Bedömningsgrunder:

3

•
•
•
•
•

2

Kurva med dålig sikt
Sprickor i beläggning
Rörelser i räcket
Rasrisk
Besvärlig vägomledning av trafik vid ras

Åtgärd:

Sannolikhet

•

1
1

2

3

4

5
Konsekvens

Konsekvensen bedöms som mycket stor vid
ett ras pga. dålig sikt, hög bank + dåliga
omledningsmöjligheter
Valda åtgärder minskar risken för ras och
minskar konsekvenserna eftersom en djupt
slagen spont gör att ett ev. brott sker
långsammare, jämfört om den gamla gabionmuren kollapsat

Erosions- och rasrisk – Riskklass 2 – Riksväg 86 Kovland, Västernorrland

Basfakta:
•
•
•
•
•

Riksväg 86 ÅDT ca 3000
Hög bank (ca 12 m)
Erosionsras år 2001
Brant släntlutning efter ras (3:1)
Sand på mycket fast lera

Bedömningsgrunder:
•
•
•

Åtgärd:

Sannolikhet

•
•
•
•

5
4

Flackare släntlutning (1:2)
Träpallissad i strandkant
Erosionsskydd med stenblock
Sticklingar och sådd i slänt

3

Kommentar:

2

•

Raset ca 4 m från vägkant
1
Erosions- och rasrisk
Besvärlig vägomledning av trafik

1

2

3

4

5
Konsekvens

•

•

Sannolikheten för fortsatta erosionsras hög, men
konsekvensen är inte så stor pga. avstånd till vägen
Om erosionen i vattendraget fått fortgå skulle
konsekvensen för vägen öka och i sådana fall hade
riskklassen ändrats till RK 3
Utförda åtgärder minskar sannolikheten för fortsatt
erosion

Skredrisk – Riskklass 3 – Väg 638 Liden, Västernorrland
1.314

1.5

Description: Väg 638 Liden - Holm, delen Liden-Åsen
Comments: Ras i vägslänt

1
4
.

Sprängsten i åfåran
Avschaktning av släntkrön 3 m
Utflackning av slänten nertill

1.6

Trafiklast 20 kPa (3 m) + 5 kPa
0,7 m

110

5,6 m

Sand
105

Fast silt

100

Nivå

Silt
Lera
95

Utfyllnadssand
Sprängsten
Mycket fast silt

90

Skala 1:200

85
5

10

15

20

25

30

35

40

Basfakta:
•
•
•
•

Väg 638 ÅDT ca 250
Hög bank (ca 15 m)
Brant släntlutning (1:1,2)
Lera, silt

45

50

55

Åtgärd:
Sannolikhet
5

•
•
•
•
•

Geoteknisk utredning
Utflackad slänt
Tryckbank
Kulvertering av bäck
Förbättrad ytavattning
Sannolikheten för skred hög
Liten väg med mycket låg ÅDT, men
eftersom dålig sikt (risk för personskador)
och hög återställningskostnad sattes
konsekvensen till en 3a
Valda åtgärder förbättrar stabiliteten med 30 %

Bedömningsgrunder:

4

•
•
•
•
•
•

3

Kommentar:

2

•
•

Kurvig serpentinväg med dålig sikt
Sprickor och sättning i vägkant år 2000
Skredrisk
Ingen vägomledning möjlig
Höga flöden/ytvatten
Höga portryck

1
1

2

3

4

5
Konsekvens

•

Översvämning – Riskklass 3 – Riksvägväg 87 Hammarstrand, Jämtland

Basfakta:
•
•
•
•

Riksväg 87 ÅDT ca 1600
Låg bank intill älv
Vägomledning 3 km pga. översvämning
år 2000
Höga flöden/ytvatten/stor avtappning

Bedömningsgrunder:
•
•

Erfarenheter från år 2000
Bärighetsnedsättning/instabilt
vid översvämning

Åtgärd:

Sannolikhet

Geoteknisk utredning
Höjning av väg på lång sträcka

5

•
•

4

Kommentar:

3

•

2

•

1
1

2

3

4

5
Konsekvens

Tidigare inträffad översvämning hjälpte
till att identifiera riskpunkten
Vald åtgärd påverkar inte sannolikheten för
att översvämning ska inträffa, men reducerar
konsekvenserna för vägen

Skredrisk/erosionsrisk – Riskklass 3 – Riksväg 87 Hammarstrand, Jämtland
.
3

1.4

1

1.287

Trafilast 20 kPa
130

Sand
125

Silt

Description: Rv 87 Östersund-Y länsgräns, delen vid Hammarforsen
Comments: Ras i vägslänt
Lera

Sprängstensfyllning utanpå slänten
komb. analys
gwy mellan Sa och Si

Nivå

120

115

Medelfast Silt
Sprängsten

110

105
-10

Basfakta:
•
•
•
•
•
•
•

Riksväg 87 ÅDT ca 1600
Hög bank
Brant slät 1:1:5 intill älv
Lera i undergrund
Skredrisk år 2000
Avstängd väg 2,5 månad
Vägomledning 3 km i 80 dagar

Bedömningsgrunder:
•
•
•

Erosion i släntfot
Sprickor i väg
Finkornigt bankmaterial

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Åtgärd:

Sannolikhet

•
•

5

Geoteknisk utredning
Erosionsskydd och Tryckbank i släntfot

Kommentar:

4

•

3

•
•
•

2
1
1

2

3

4

5
Konsekvens

Händelser inträffat på platsen före arbetet med
”Vald vägsträcka”
Konsekvenser stora pga. lång avstängning.
Tydliga tecken på instabilitet
Vidtagna åtgärder minskar sannolikheten
(förbättrar stabiliteten med 30 %), men
påverkar inte konsekvensen

Eftersatt underhåll – Erosions- och rasrisk – Riskklass 3 – E4 N om Örnsköldsvik,
Västernorrland

Basfakta:
•
•
•

E4 ÅDT ca 8000
Ca 10 m hög vägbank
Brant slänt 1:1,5

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•

Igensatt trumöppning uppoch nedströms
Sönderrostad trumma
Finkornigt bankmaterial
Erosions- och rasrisk

Åtgärd:

Sannolikhet

•

Tryckning av ny trumma genom vägbank

5

Kommentar:

4

•

3

•

2

•

1
1

2

3

4

5
Konsekvens

•

Vattnet är den stora faran. Utan vatten är
detta ingen riskpunkt
Konsekvenserna hyfsat stora pga. hög ÅDT
och hög bank av finkornig jord
Förbättrad hantering av vatten minskar
sannolikheten
Avrinningsområdets storlek påverkar risken

Rasrisk – Riskklass 3 – E14 Stöde, Västernorrland

Basfakta:
•
•
•

E14 ÅDT ca 4700
Brant slänt 1:1,5
Friktionsjord

Sannolikhet

Bedömningsgrunder:

4

•
•
•
•
•

3

Lutande räcke och lyktstolpar
Sättning och sprickor i vägkant
Rasrisk
Ev. tjälproblematik också.
Hus nedanför slänten.

Åtgärd:

5

•

”Geonätsandwich”

Kommentar:
•
•

2
1
1

2

3

4

5
Konsekvens

•
•

Tydliga tecken på rörelser i slänten
Huset nedanför slänten påverkar
konsekvensen liksom telekablar i slänten
Utförd åtgärd valdes vid besiktningstillfället
Åtgärden påverkar endast sannolikheten

Slamström – Riskklass 1 – Riksväg 86 Silje, Västernorrland

Basfakta:
•

Riksväg 86 ÅDT ca 3000

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•
•
•

Kraftig nederbörd år 2006
Avverkning, markberedning och
traktorspår uppströms
Ny Ravinbildning uppströms Rv 86
Slamström mot Rv 86
Lite slamsediment i diket
Vatten rinner kontrollerat i trummor
under väg

Åtgärd:

Sannolikhet

Geoteknisk besiktning och bedömning
Smärre dikesrensning av slamsediment

5

•
•

4

Kommentar:
•

3

•

2
1
1

2

3

4

•

5
•
Konsekvens

Den här platsen bedömdes efter att slamströmmen
inträffat. Eftersom den inte nådde vägen blev det RK 1
Risker med slamströmmar kan vara svåra att identifiera,
eftersom de kan börja långt från vägen
Inga åtgärder vidtagna för att ändra risken för vägen
Ravinbildningen är erosionskänslig och en liknande
slamström kan ev. nå vägen, men sannolikheten för att
det ska inträffa har inte ändrats

Rasrisk vid trumma – Riskklass 2 – E14 Rundhögen, Jämtland

Basfakta:
•
•
•

E14 ÅDT 1000-1500
Ca 8 m hög vägbank
Brant slänt 1:1,5

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•
•
•

Sannolikhet

Åtgärd:
•

5

Kommentar:

4

3
Strömmande vatten i bäck
Erosionsras i trumin- och utlopp 2
Havererad trumma
1
Siltig jord i vägbank
1
Lång vägomledning
Observera att erosionen inte
var synlig från vägen – kliv ur bilen!!!

Förlängning och inklädning av trumma

•
•
•
2

3

4

5
Konsekvens

•
•

Inträffade erosionsskador ökar känsligheten för
fortsatta ras, vilket kan påverka trafiken
Sannolikheten för fortsatta ras bedöms ha ökat
Hög erosionskänslig bank med dåliga
omledningsmöjligheter gör att konsekvenserna
bedöms höga
Dålig sikt och hög hastighet ökar risken för
personskador
Vidtagna åtgärder minskar risken för nya
erosionsskador och som yttersta konsekvens
bortspolning

Skredrisk – Riskklass 3 – Väg 334 Bjärtrå, Västernorrland

Basfakta:

Sannolikhet

•
•
•

Åtgärd:

5

•
•
•

Väg 334 ÅDT ca 1400
Lera i undergrund
Bäckravin

Geoteknisk utredning
Ny vägtrumma
Lättfyllning med skumglas

Bedömningsgrunder:

4

•
•
•
•
•

3

Kommentar:

2

•

Lutande räcke
Lappad beläggning
Sprickor i stödremsa
Högt portryck
Skredrisk

1
1

2

3

4

5
Konsekvens

•

Tecken på pågående rörelser gör att sannolikheten
bedöms som påtaglig
Vidtagna åtgärder minskar sannolikheten genom att göra
banken lättare och förbättra vattengenomledningen

Eftersatt underhåll – Skredrisk och erosionsskred – Riskklass 2 – Väg 975
Sörmoflo, Västernorrland

Basfakta:
•

Väg 975 ÅDT ca 140

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spricka i slänten(röd linje bild ovan)
Lågpunkt ingen synlig trumma (överfylld)
Höga flöden
Vattendrag vid släntfot
Löst lagrad silt och sand i slänten
Erosionsskred i slänten
Äldre åtgärder visar tidigare problem
Sedimenterat material i dike uppströms
Dålig sikt, men låg hastighet

Högt portryck
Sannolikhet

Åtgärd:

5

•
•

4

Geoteknisk utredning
Sänkning av portryck med ny
lägre trumma
Erosionsskydda inlopp
Ytvattenåtgärder

3

•
•

2

Kommentar:

1

•
1

2

3

4

5
Konsekvens

•

Sänkt Portryck

Sannolikheten för fortsatta skred mycket
hög om inte åtgärder vidtas
Vidtagna åtgärder minskar sannolikheten, men
påverkar inte konsekvensen av ett ev. skred

Ytvattenerosion och brant slänt – Riskklass 2 – Väg 953 Forsmo, Västernorrland

Basfakta:
•
•

Väg 975 ÅDT ca 140
Brant slänt

Bedömningsgrunder:

5

•
•
•

4

•
•
•

Lutande räcke
Kraftig nederbörd
Lågpunkt där ytvatten rinner
ut i slänt
Silt och sand i slänten
Ras i väg
Dålig sikt, men låg hastighet

Åtgärd:

Sannolikhet

•
•
•
•
•

3

Geoteknisk utredning
Ytvattenavledning
Geonätskonstruktion
Utfyllnad slänt med sprängsten
Erosionsskydd av utloppstrumma

Kommentar:

2

•

1
1

2

3

4

5
Konsekvens

•

Lätteroderad jord och att skada redan har inträffat
gör att sannolikheten för fortsatta skador bedöms
som påtaglig om inga åtgärder vidtas
Vidtagna åtgärder minskar sannolikheten för nya
skador, men påverkar inte konsekvensen

Skred vid tjällossning – Risklass 2 – Tidigare riksväg 90, Trängschakten Sollefteå,
Västernorrland

Basfakta:
•
•

Riksväg 90 ÅDT ca 5000
Brant slänt

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•
•
•

Lutande räcke
Ytliga skredrörelser i slänten
Sprickor och sättning i vägkant
Undergrunden utgörs av silt
Bra sikt
Låg hastighet

Åtgärd:

Sannolikhet

•
•
•

5

Geoteknisk utredning
Tryckbank
Temporär flytt av tung trafik från slänten

4

Kommentar:

3

•

2

•

1
1

2

3

4

5
Konsekvens •

Pågående rörelser gör att sannolikheten för
fortsatta rörelser bedöms som mycket hög
om inga åtgärder vidtas
Rörelserna är ytliga och torde inte beröra
körbanorna varför konsekvenserna bedöms som små
Vidtagna åtgärder påverkar sannolikheten för
fortsatta rörelser och tryckbanken gör att ev.
glidytor förskjuts så att mindre del av vägen
påverkas, dvs. konsekvensen minskar något

Bortspolning av bro – Riskklass 3 E14 Åre – Jämtlands län

Basfakta:
•

E14 ÅDT 4000-5000

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•
•

Erosion kring brostöd
Höga flöden
Snabbt förlopp
Raserad stödmur
Riskobjekt väg och Bro E14 Åre
samhälle med järnväg nedströms
med stora konsekvenser

Åtgärd:

Sannolikhet

•

5

Betongtråg för bäck och anslutning
mot bro.

Kommentar:

4

•

3
2

•

1
1

2

3

4

5
Konsekvens

Den inträffade skadans snabba förlopp tillsammans
med nedströms liggande anläggningar gör att
konsekvensen av en bortspolning bedöms som hög
Vidtagna åtgärder minskar sannolikheten betydligt
och frågan är om bron kan spolas bort även om
tråget går fullt, dvs. konsekvensen minskar också

Underdimensionerad kulvert – Skredrisk Riskklass 3 – Väg 906, Västernorrland

Basfakta:

Väg 906 ÅDT ca 190
Vatten stående så kraftverk
fick stänga

Sannolikhet

Åtgärd:

Bedömningsgrunder:

5

•

4

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Nederbörd – kulvert
underdimensionerad
Stor samhällsekonomisk konsekvens
Kalhyggen uppströms
Snabbt vattenflöde
Riskobjekt i form av kraftverksdamm
nedströms

3

Bräddavloppsledning
Byte till större kulvert
Skräpfälla och fångstlina
Bräddavlopp nedströms som extra
säkerhetsåtgärd

Kommentar:

2

•
•

1
1

2

3

4

5
Konsekvens

Inträffade händelser visar på stora konsekvenser
Vidtagna åtgärder i form av större kulvert minskar
sannolikheten och skräpfälla och bräddavlopp
minskar ev. konsekvenser

Eftersatt underhåll – Rasrisk – Riskklass 3 – Riksväg 90 Motorstadion väja,
Västernorrland

Åtgärd:

Basfakta:
•

Riksväg 90 ÅDT 5000

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•
•

Igensatt trumma-erosionskänslig jord
Avvattningssystem dåligt från väg mot
järnväg
Riskobjekt väg och järnväg
Rasrisk mot järnväg vid tunnelmynning
i kurva i hög bank både väg/järnväg
Brant slänt mot järnväg

•

Sannolikhet

4

•
•
•

3

•

5

Infordra trumma, rensa diken och DVledningar
Kupolsil på dagvattenbrunn
Rensa och erosions skydda inlopp
Du-plan med besiktning

Kommentar:

2

•

1
1

2

3

4

5
•
Konsekvens

Erosionskänslig jord och dålig avvattning gör
att sannolikheten bedöms som hög
Eftersom riskobjektet även omfattar järnväg
bedöms konsekvensen som hög
Vidtagna åtgärder minskar sannolikheten för
att skada ska inträffa och besiktningarna
minskar konsekvensen

Sättningar – Översvämning – Riskklass 2 – Väg 2011, Upphärad, Västergötland

Basfakta:
•

Sannolikhet

Åtgärd:

Väg 2011 ÅDT fordon 710, lastbil 70

•
•

5

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•

Deformationer av väg på torv
Återkommande översvämningar
Dålig sikt pga. kurva
Lång vägomledning (30 km)

4

Urgrävning av nedpressad bankmaterial
Profilhöjning 0,5 m + lättklinker för att
undvika nya deformationer

Kommentar:

3

•

2
1

•
1

2

3

4

5
Konsekvens

•

Årligt återkommande översvämning
bestämmer sannolikheten
Profilhöjningen minskar konsekvensen
av en översvämning
Lättfyllningen minskar deformationerna och
sannolikheten för nya översvämningar

Rasrisk – Riskklass 2 – Väg 1985, Lo/Gräfsnäs, Västergötland

Basfakta:
•

Sannolikhet

Åtgärd:

Väg 1985 ÅDT fordon 640, lastbil 40

•

5

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•
•

Brant slänt mot sjön Anten
Svallsediment
Vattenströmning genom väg
Sprickor och lutande räcke
Provisorisk stödkonstruktion

Stabilisering av slänt med gabioner

4
3

Kommentar:

2

•
•

1
1

2

3

4

5
Konsekvens

•

Återkommande beläggningsreparationer
Sannolikheten för fortsatta problem
hög
Permanent lösning i form av
stödkonstruktion i slänt

Skredrisk – Riskklass 3 – Väg 675, Ulvesund/Ljungskile, Bohuslän

Basfakta:
•

Sannolikhet

Åtgärd:

Väg 675 ÅDT fordon 1200

•

5

Bedömningsgrunder:
•
•
•

Detaljerad stabilitetsutredning,
F ca 1 – 1,1
Kvicklera under banken
Sprickor och återkommande
beläggningsreparationer

Lättfyllning med skumglas

Kommentar:

4

•
•
•
•

3
2
1
1

2

3

4

5
Konsekvens

Återkommande beläggningsreparationer
Kvicklera
Hög återställningskostnad vid skred
Risk för nedfallande berg bedömd
som liten

Skredrisk – Riskklass 3 – Väg 807, Hogstorp/Utäng, Bohuslän

Basfakta:
•

Sannolikhet

Åtgärd:

Väg 807 ÅDT fordon 480

•
•

5

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•

Bank på lera med brant slänt mot
bäckravin
Pågående erosion
Beräkningsmässigt låg säkerhet
Gamla skredärr

4

Bäckomgrävning med erosionsskydd
Terrängmodulering med kombination
av tryckbank och avschaktningar

Kommentar:

3

•

2
1
1

2

3

4

5
Konsekvens

•

Helhetsbilden med skredärr, pågående
erosion och låg beräkningsmässig
säkerhet
Vägen var omledningsväg efter
skredet vid Småröd

Ras i slänt mot Örekilsälven – Riskklass 3 – Väg 926, Torp/Munkedal, Bohuslän

Basfakta:
•

Sannolikhet

Åtgärd:

Väg 926 ÅDT fordon 440

•

5

Bedömningsgrunder:
•
•
•
•

Ras i slänt mot Örekilsälven
Pågående erosion (yttre och inre)
Isälvssediment (sand och silt med
ledkörtlar)
Höga portryck i slänten

Erosionsskydd + återställning av slänten

Kommentar:

4

•
•
•

3
2
1
1

2

3

4

5
Konsekvens

Raset påverkade inte vägen
Fortsatt erosion skulle påverka vägen
Natura 2000-område

Bil aga 2

Bilaga 3

Bedömning av sannolikhet för skred

Nr/ Plats

Geometri
MedelskjuvSlänthöjd Släntlutning hållfasthet

Bilaga 4
Säkerhetsfakt or

Förväntad Försiktigt
vald

Pågående
erosion
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