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Sammanfattning 

Klimatförändringarna är idag ett faktum och klimatanpassning har identifierats som en av 

transportsektorns stora framtida utmaningar. Antalet naturolyckor, som översvämningar och 

bortspolade vägar, som påverkar transportinfrastrukturen väntas öka i ett förändrat klimat. 

Sådana olyckor förekommer också redan idag. T ex i samband med snösmältningen i 

Norrland 2010 översvämmades älvar, åar och mindre vattendrag och vägar underminerades 

eller spolades bort. 150 vägpartier skadades och 64 vägar stängdes av. 

Återställningskostnaderna uppskattades till 100 miljoner kronor.  

Trafikverket behöver anpassa väginfrastrukturen för att klara det ökande antalet naturolyckor. 

Samtidigt finns begränsade resurser, varför anpassningen behöver vara så kostnadseffektiv 

som möjligt. Verket saknar idag kunskap om vilka typer av åtgärder respektive vilka platser 

som är lönsammast att implementera/åtgärda för att förhindra eller minska konsekvenserna av 

naturolyckor. Eftersom denna typ av kunskap saknas syftar examensarbetet till att öka 

kunskapen om vilka åtgärder som är mest lönsamma genom att studera ett antal fall med 

översvämningar och bortspolad väg. Fallen är dels två hypotetiska fall med bortspolad väg, 

dels tre verkliga fall med översvämningar. Konsekvensen av en naturolycka beskrivs av 

skador på tillgångar (person, egendom, finans, miljö och immateriell) som definieras av 

Trafikverkets metod Riskanalys Vald Vägsträcka. Det finns två typer av åtgärder för att 

minska risken för naturolyckor; sannolikhetsreducerande åtgärder som minskar sannolikheten 

för en olycka och konsekvensminskande åtgärder som minskar konsekvensen av en olycka. 

Nettomervärdeskvoten används för att beräkna lönsamheten med olika åtgärder för de olika 

fallen. Utifrån fallen förs sedan en diskussion om vilka typer av åtgärder som är mest 

samhällsekonomiskt lönsamma. I denna är klimatförändringarnas konsekvenser i Sverige hela 

tiden en central faktor. 

Examensarbetet visar att en åtgärds lönsamhet bestäms av åtgärdskostnaden och vilka 

tillgångar den minskar eller förhindrar skada på. De vanligaste och därför viktigaste 

skadekostnaderna är avstängningskostnad (finans) och återställningskostnad (egendom) för 

vägen. I de studerade översvämningsfallen bestäms lönsamheten för alla åtgärdstyper av 

avstängningskostnaden för vägen. I räkneexemplen för bortspolad väg finns tre skadade 

tillgångstyper; person, egendom och finans (avstängningskostnad). Sannolikhetsreducerande 

åtgärder beror på alla dessa medan konsekvensminskande åtgärder beror på 

avstängningskostnad. Konsekvensminskande åtgärder framstår alltid som lite mindre 

lönsamma än vad de är, eftersom indirekta vägavstängningskostnader inte finns med i någon 

av Trafikverkets modeller. 

I ett förändrat klimat blir översvämningar och bortspolningar vanligare och därmed blir alla 

typer av åtgärder lönsammare. Åtgärder som idag är olönsamma kan bli nödvändiga för att 

lyckas reducera framtida risker. Existerande klimatmodeller är inte tillräckligt exakta för att 

kunna säga precis hur sannolikheten för naturolycka ändras från en plats till en annan. För att 

kunna prioritera optimalt behöver också riskerna i dagens klimat vara kända. 

Köpenhamnsdiagnosens slutsatser samt att utsläppen av växthusgaser är värre än i A2-

scenariot gör att naturolyckor är sannolikare än vad som beskrivs i rapporterna som citeras i 

examensarbetet. Framtida skadekostnader är alltså större än Trafikverket räknat med och 



6 

 

åtgärder blir därför både angelägnare och lönsammare. En viktig riskaspekt vad gäller 

klimatförändringarna är att ingen vet exakt vad som kommer hända. Om extremväder får nya 

förlopp, är det inte rimligt att räkna med att saker kommer fungera på samma som tidigare. T 

ex skulle det kunna innebära att frekvensen personskador ändras, om inga nya åtgärder för att 

förhindra dem vidtas. 
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Begrepp och definitioner 

Alla begrepp och definitioner markerade med * är hämtade från Riskanalys Vald Vägsträcka-

metoden (Vägverket, 2005a). För en vägs olika delar se Figur 6.1. 

Bro och trumma: En bro är i Trafikverkets benämningar ett byggnadsverk med en fri 

öppning större än 2 m oavsett utformning. Ett byggnadsverk med en fri öppning på mindre än 

2 m kallas oavsett utformning för vägtrumma. (Nordlander et al, 2007) 

Fara*: En skade- eller förlustbringande faktor (kraft, energi, omständighet eller process) 

Konsekvens*: Följden av en händelse. Uttrycks här som värdet av skada på tillgång. 

Naturolycka: När begreppet används i examensarbetet så åsyftas ras, skred, översvämningar 

och bortspolad väg som påverkar väginfrastrukturen. De två sistnämnda är de som specifikt 

studeras i examensarbetet. 

Risk*: Möjligheten av att en oönskad händelse kan inträffa. Har två dimensioner; 

förekomsten av en händelse (sannolikheten) och omfattningen av händelsen (konsekvensen). 

Riskfaktor*: Något som kan leda till fara 

Riskklass*: Indelning av risknivåer i klasser utifrån hur angelägna riskreducerande åtgärder 

är. 

Riskmatris*: Matris för beskrivning av båda dimensionerna sannolikhet och konsekvens av 

en risk. 

Risknivå*: Mått på riskens storlek, en sammanvägning av sannolikhet för och konsekvens av 

en händelse. 

Riskreducerande åtgärd*: Åtgärd som syftar till att minska risk genom att minska 

sannolikheten för händelsen eller/och konsekvensen av händelsen. 

Sannolikhet*: Osäkerhet som uttrycker graden av möjlighet för ett visst utfall.  

Tillgång*: Något som har ett materiellt eller immateriellt värde. 

CONTRAM: Contram är en väl beprövad nätverksmodell för medelstora trafiknät till 

exempel en stad. Contram kan beskriva det dynamiska förlopp som kännetecknar trängsel i 

vägnätet. (Vägverket, 2009a) 

EVA: Trafikverkets system för effektberäkning vid väganalyser (Vägverket, 2005b). 

NNK: Nettomervärdeskvoten. 

NVDB: Nationell vägdatabas. I Nationell Vägdatabas – NVDB – finns information om alla 

statliga, kommunala och enskilda vägar i Sverige. Databasen drivs av Vägverket i samverkan 

med Lantmäteriverket, Svenska Kommunförbundet och skogsnäringen. (Vägverket, 2009a) 

SAMPERS: Trafikverkets effekt och kalkylmodell. Sampers är ett nationellt 

trafikmodellsystem som består av flera modeller med ett gemensamt ”skal” och som hanterar 

och beräknar persontransporter på både lokal, regional, långväga och utrikes nivå. (Vägverket, 

2009a) 
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VTS: Vägtransportsystemet. 

ÅDT: Årsdygnmedeltrafik – mängden trafik under ett dygn i snitt över ett år. Mäts i 

fordon/dygn. 
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1 Inledning 
Klimatförändringarna är idag ett faktum och klimatanpassning har identifierats som en av 

transportsektorns stora framtida utmaningar. Antalet naturolyckor som påverkar 

transportinfrastrukturen som översvämningar, skred, ras och bortspolade vägar väntas öka i ett 

förändrat klimat. Sådana olyckor förekommer också redan idag. T ex i samband med 

snösmältningen i Norrland 2010 översvämmades älvar, åar och mindre vattendrag och vägar 

underminerades eller spolades bort (MSB, 2011b). 150 vägpartier skadades och 64 vägar 

stängdes av. Återställningskostnaderna uppskattades till 100 miljoner kronor. Ett annat nyare 

exempel är översvämningarna i Göteborg i december 2011 (Lek, 2011). Delar av centrala 

Göteborg översvämmades på grund av stora mängder regn kombinerat med höga flöden i 

älven.  

Trafikverket behöver anpassa väginfrastrukturen för att klara det ökande antalet naturolyckor. 

Samtidigt finns begränsade resurser, varför anpassningen behöver vara så kostnadseffektiv 

som möjligt. Verket saknar idag kunskap om vilka typer av åtgärder respektive vilka platser 

som är lönsammast att implementera/åtgärda för att förhindra eller minska konsekvenserna av 

naturolyckor. Det saknas också forskning om vilka prioriteringar som är mest lönsamma, se 

kapitel 3. Eftersom denna typ av kunskap saknas syftar examensarbetet till att öka kunskapen 

om vilka åtgärder som är mest lönsamma genom att studera ett antal fall med översvämningar 

och bortspolad väg. Utifrån fallen kommer en diskussion att föras om vilka typer av åtgärder 

som är mest samhällsekonomiskt lönsamma.  

Examensarbetet har följande struktur: Först presenteras i detta kapitel syfte och frågeställning 

samt avgränsning. I kapitel 2 beskrivs metoden och kapitel 3 ger en litteraturöversikt. Kapitel 

4 beskriver klimatförändringarna och kapitel 5 Trafikverkets verktyg för att bedöma 

riskplatser och prioritera åtgärder. Vägtransportsystemet och hur det drabbas av 

översvämningar och bortspolad väg beskrivs i kapitel 6. Kapitel 7 presenterar möjliga 

åtgärder mot naturolyckor och kapitel 8 existerande modeller och förenklingar för hur nyttan 

av åtgärder kan beräknas. I kapitel 9 beskrivs tillgången på falldata och i kapitel 10 

presenteras och analyseras fallen. Slutligen innehåller kapitel 11 den avslutande diskussionen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet att öka kunskapen om vilka åtgärder som är mest lönsamma mot 

naturolyckor i ett förändrat klimat genom att studera ett antal fall. De naturolyckor som 

studeras i examensarbetet är bortspolad väg och översvämningar som drabbar 

vägtransportsystemet. Fallen är dels två hypotetiska fall med bortspolad väg, dels tre verkliga 

fall med översvämningar. Utifrån fallen kommer en diskussion att föras om vilka typer av 

åtgärder som är mest samhällsekonomiskt lönsamma. I denna är klimatförändringarnas 

konsekvenser i Sverige hela tiden en central faktor. För att ge en bakgrund till diskussionen är 

en viktig del av examensarbetet att presentera en kunskapsöversikt om klimatförändringar och 

vad de innebär för frekvensen naturolyckor, vad man vet om skade- och åtgärdskostnader, 

vilka åtgärder som tros var mest lönsamma, vilka metoder och strategier som finns för att 

identifiera riskplatser och anpassa vägtransportsystemet etc. 
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Frågeställningarna är följande: 

 Hur påverkar olika faktorer vilka åtgärder som är lönsamma för de olika fallen? 

 Hur påverkas identifierade risker och lönsamheten för olika åtgärder av ett förändrat 

klimat? 

1.2 Avgränsning 

Det finns ett antal olika huvudgrupper av konsekvenser av ett förändrat klimat - förändring 

av; nederbörd och flöden, temperatur, vindhastigheter och havsvattennivåer (Klimat- och 

Sårbarhetsutredningen, 2007). Detta examensarbete kommer att fokusera på händelser som är 

ett resultat av ökad nederbörd och höga flöden. Förändring av nederbörd och flöden kan i sin 

tur leda till ett antal problematiska händelser för vägtransportsystemet; ras och skred, 

bortspolad väg, översvämningar och ett antal händelser relaterade till broar (Nordlander et al, 

2007). Av dessa är det bortspolad väg och översvämningar som är examensarbetets fokus och 

det är denna typ av fall som undersöks. Det är skador på vägar och inte broar eller tunnlar som 

kommer att studeras. Samhällsekonomiska kalkyler är metoden som används för att beräkna 

nyttan med olika åtgärder. Kvantifierbara värden kommer därför vara viktigast i 

beräkningarna. Förenklingar av hur nyttor och kostnader beräknas i examensarbetet kommer 

presenteras i kapitel 8. De begränsningar som samhällsekonomiska kalkyler som metod 

innebär kommer att nämnas men inte studeras djupare i examensarbetet. 

För att kunna prioritera vilka typer av åtgärder och platser som är mest samhällsekonomiskt 

lönsamma att implementera/åtgärda skulle Trafikverket behöva en modell över vad 

naturolyckor kostar samt effekter av och kostnader för åtgärder. Dessutom behöver effekterna 

av klimatförändringarna tas in i modellen. Strategier eller regler för hur klimatförändringar 

ska hanteras behövs också. Detta modell- och strategiarbete är en alldeles för stor uppgift för 

ett examensarbete. Examensarbetet begränsas därför till att föra en diskussion om 

lönsamheten med olika typer av åtgärder utifrån fallen som studeras. 

2 Metod 
Syftet med examensarbetet, är som tidigare nämnts, att öka kunskapen om vilka åtgärder som 

är mest lönsamma mot naturolyckor i ett förändrat klimat genom att studera ett antal fall. 

Fallen är dels två hypotetiska fall med bortspolad väg, dels tre verkliga fall med 

översvämningar. Fallen har valts utifrån tre kriterier; Trafikverkets tillgång till data om fall, 

variationen mellan fallen samt fall som är kritiska - i den meningen att det är lönsamt att 

utföra någon förebyggande åtgärd. Valkriterierna motsvarar Flyvbjergs (2006) 

informationsorienterade selektion av fall – främst ”fall som varierar maximalt” (maximum 

variation cases) men också ”extremfall” (extrem cases). Om fallen i en fallstudie är specifikt 

utvalda så finns enligt Johansson (2007) ett intresse av att generalisera resultatet. Det finns 

också för examensarbetet. Trafikverket vill hitta strategier för hur transportinfrastrukturen kan 

klimatanpassas för att klara naturolyckor på billigast möjliga sätt. Dock är fallen som studeras 

i examensarbetet inte tillräckligt många för att på egen hand kunna generaliseras så att de kan 

utgöra ett fullständigt underlag för hur Trafikverkets prioriteringar bör göras. Fler fall och mer 

kunskap behövs för att hitta optimala strategier mot klimatförändringarnas följder och för att 
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kunna ta med klimatförändringarna i Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl. Däremot 

kommer studien av fallen att kunna bidra till att öka kunskapen om vilka åtgärder som är mest 

lönsamma mot naturolyckor. 

Gällande det första kriteriet för val av fall, Trafikverkets tillgång till data, har svårigheten med 

att hitta data orsakat stora problem i examensarbetet. Informationen finns inte samlad på en 

plats utan finns spridd mellan olika personer, Excelfiler och dokument i olika delar av 

Trafikverkets organisation och regioner. Det saknas en sammanhållen bild av data om 

inträffade naturolyckor och det är därför mycket svårt för en utomstående att skaffa sig en 

överblick. Data från olika fall är inte heller dokumenterad på ett enhetligt sätt, utan 

hanteringen av den skiljer sig beroende på vilken region fallet inträffat i och vilken person 

som dokumenterat händelsen. För olika fall finns därför olika mycket data och vilka typer av 

kostnader och uppgifter som finns dokumenterade skriftligt varierar. 

Examensarbetet är en fallstudie i den meningen att fall studeras - i enlighet med Stakes (1998, 

citerad i Johansson, 2007) definition. Däremot används ingen specifik fallstudiemetodik vilket 

är Yins (1994, citerad i Johansson, 2007) definition av vad som utgör en fallstudie. 

Samhällsekonomiska kalkyler är det verktyg som Trafikverket använder för att beräkna 

lönsamheten med olika åtgärder (Trafikverket, 2009). Dessa är därför också det verktyg som 

används för att räkna på fallen i examensarbetet. Effekter av en naturolycka identifieras med 

hjälp av Trafikverkets metod Riskanalys Vald Vägsträcka (Trafikverket, 2005a & 2005b). 

Data som undersöks för fallen är främst nyttor och kostnader som uppskattats av Trafikverket. 

Åtgärdskostnader och skadekostnader kommer att ställas mot varandra genom att använda 

Nettomervärdeskvoten (NNK). Resultat från NNK-beräkningarna kommer att användas för att 

resonera om vilka åtgärder som är mest samhällekonomiskt lönsamma. Prediktioner om 

klimatförändringarna är sedan ytterligare en faktor som kommer in i resonemanget. NNK 

beräknas för åtgärder som utförs på såväl verkliga som fiktiva fall med översvämningar och 

bortspolad väg. Samhällsekonomiska kalkyler och Riskanalys Vald Vägsträcka presenteras 

närmare i kapitel 5 och detaljerade ekvationer för att beräkna nyttan med åtgärder presenteras 

i kapitel 8.  

En kunskapsöversikt om klimatförändringar och vad de innebär för frekvensen naturolyckor, 

vad man vet om skade- och åtgärdskostnader, vilka åtgärder som tros vara mest lönsamma, 

vilka metoder och strategier som finns för att identifiera riskplatser och anpassa 

vägtransportsystemet etc är också en viktig del av examensarbetet. Denna tas fram utifrån 

aktuell forskning inom området både från artikelsökning i Scopus och LIBRIS, och från 

Trafikverket och andra myndigheters rapporter, såsom MSB och SGI. Kunskap kommer 

också från samtal med anställda på Trafikverket. Klimat- och Sårbarhetsutredningen (2007) är 

en speciellt viktig utgångspunkt i examensarbetet eftersom detta är den mest noggranna 

utredning av svenska samhällets sårbarhet för klimatförändringar som gjorts.  

3 Litteraturöversikt 
Eftersom litteraturen kring området klimatförändringar, vägtransportsystem och naturolyckor 

är mycket bred samtidigt som det saknas specifik forskning om vilka de lönsammaste 

åtgärderna mot naturolyckor i vägtransportsystemet är, så är denna litteraturöversikt också 
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bred. En följd är att vissa intressanta områden bara nämns översiktligt här och redovisas 

noggrannare i andra delar av examensarbetet. Litteraturöversikten innehåller kostnader för 

skador och åtgärder mot naturolyckor (översvämningar och bortspolad väg), metoder för att 

hantera klimatanpassning och risk, anpassning av vägtransportsystemet till 

klimatförändringarna, hur klimatförändringarna hänger samman med naturolyckor och 

konsekvenser av vägavstängning.  

3.1 Åtgärder mot och kostnader för naturolyckor 

Examensarbetet syftar till att öka kunskapen om vilka åtgärder som är mest lönsamma mot 

naturolyckor genom att studera ett antal fall. De specifika naturolyckor som studeras är 

översvämningar och bortspolad väg. Det finns en artikel där en metod likt den i 

examensarbetet används: Dalziell & Nicholsson (2001) ställer olika åtgärdsalternativ för att 

hålla en väg öppen mot varandra med hjälp av samhällsekonomiska beräkningar. De 

undersöker olika potentiella faror som medför att en nyckelväg blir avstängd i Nya Zealand. 

Riskerna utvärderas med avseende på deras frekvens och avstängningstiden för vägen. En 

sannolikhetsdistribution för den årliga ekonomiska påverkan identifierades för varje typ av 

fara. De undersökte hur lämpliga olika åtgärder är för att minska risken för att vägen ska 

stängas, genom att använda sannolikhetsdistributioner av nyttan genom kostnaden. Farorna de 

tittar på är till stor del klimatrelaterade, men klimatförändringar är inte en faktor de tar hänsyn 

till. 

Det saknas forskning som anger exakt vilka åtgärder respektive vilka typer av platser som är 

lönsammast att förebygga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för att minska effekterna av 

klimatförändringarna. Det finns emellertid grova uppskattningar av kostnaderna för 

klimatförändringars inverkan på vägtransportsystemet i Sverige.  Klimat- och 

Sårbarhetsutredningen har haft i uppdrag att kartlägga samhällets sårbarhet för extrema 

väderhändelser och successiva klimatförändringar på kort, medellång och lång sikt (Klimat- 

och Sårbarhetsutredningen, 2007). Den skulle också uppskatta kostnader för skador och 

föreslå åtgärder som minskar sårbarheten samt uppskatta vad dessa anpassningar skulle kosta. 

Klimat- och Sårbarhetsutredningen hänger samman med andra svenska rapporter, bl a  

Nordlander et al (2007) och på dessa båda baseras sedan Vägverket et al (2009).  I dessa tre 

rapporter skattas ungefärliga kostnader för skador och åtgärder på väginfrastrukturen. 

Rapporterna innehåller emellertid inga detaljer om kostnader för olika inträffade händelser 

eller vidtagna åtgärder. Generella åtgärder förslås också fast utan prioriteringar mellan olika 

åtgärder eller olika platser. (Kostnader och åtgärder gås noggrannare igenom i stycke 6.5.2, 

och i stycke 6.5.1.)  

Lite mer specifika uppgifter om skadekostnader för naturolyckor som drabbat vägar finns i 

rapporter av Vägverket (2002), Magnusson et al. (2009) och MSB (2011b). (För en mer 

detaljerad genomgång av kostnader i nyss nämnda rapporter se stycke 6.4.) Det finns en 

svensk utredning som närmare studerar lönsamheten hos en specifik åtgärd mot naturolyckor. 

Trafikverket har beställt en rapport av Aquafence i Sverige (2010) om lönsamheten med att 

använda översvämningsbarriärer för att säkra vägnätet i Region Öst mot översvämningar. 

Dock undersöks i rapporten bara vad åtgärden ungefär skulle kosta samt grovt vilken 

storleksordningen är på de skador man kan undvika. Det görs ingen fullständig analys av 
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kostnader och alternativa åtgärder. För fler detaljer om rapporten, se stycke 7.4. 

Räddningsverket studerar i en rapport (Räddningsverket, 1996) lönsamheten i att förebygga 

skred och kommer fram till att detta är mycket lönsamt inom de byggda områden som 

undersöks. Ett pågående projekt är Götaälvsprojektet där alla konsekvenser av skred i 

Götaälvdalen studeras (SIG, 2009). Deras rapport är i skrivande stund inte publicerad utan 

kommer i början av 2012. 

3.2 Metoder för att identifiera riskplatser i vägnätet 

Trafikverket har utvecklat en metod kallad Riskanalys Vald Vägsträcka för bedömning av 

riskobjekt (Trafikverket, 2005a & 2005b). Metoden används både för att utvärdera risker för 

naturolyckor och andra typer av risker. Risk är enligt deras definition en kombination av 

sannolikhet och konsekvens. Konsekvens mäts i Trafikverkets metod med skador på olika 

tillgångar, se stycke 5.1.2. En annan metod som är specifikt utvecklad för riskanalys och 

riskhantering av vägar i ett förändrat klimat är RIMAROCC-metoden (Bles et al, 2010). 

RIMAROCC-metoden liknar Riskanalys Vald Vägsträcka, t ex genom att konsekvensklasser 

delas in på ett sätt liknande Trafikverkets tillgångar. En skillnad är att risker inte bara studeras 

på objektnivå i RIMADOCC-metoden utan den kan användas på territorier, nätverk, sektioner 

och strukturer. I Storbritannien finns Highway Agency (2009 & 2010) rapporterna som 

presenterar ett ramverk för klimatanpassning av vägnätet i landet. De inkluderar en metod för 

att grovt ranka olika aktiviteter som påverkas av klimatförändringarna. Ett svenskt exempel på 

en klimatanpassningsmetod, som inte specifikt rör transportsektorn men som kan tillämpas på 

dess objekt, är att länsstyrelsen i Stockholm har utvecklat en klimatanpassningsplan och en 

metod för konsekvens- och sårbarhetsanalys (Lövkvist Andersen, 2011a & 2011b).  

3.3 Klimatanpassning av vägtransportsystemet 

Klimatförändringarnas allmänna inverkan på det svenska vägtransportsystemet beskrivs av 

Klimat & Sårbarhetsutredningen (2007), Nordlander et al (2007) och Vägverket et al (2009). 

Några ickesvenska exempel på klimatförändringars inverkan på vägtransportsystemet är t ex 

Greater London Authority (2005), Department of Transport (2004), Meyer & Weigel (2011), 

Kinsella & McGuire (2005). Kinsella & McGuire (2005) fokuserar på det statliga vägnätet i 

New Zealand. De studerar nödvändigheten och rimligheten i att agera nu för att skydda 

infrastrukturen mot framtida klimatpåverkan. Meyer & Weigel (2011) studerar anpassning av 

transportinfrastrukturen till klimatförändringarna ur ett tekniskt perspektiv – material, 

struktur, dimensioner på infrastrukturen etc. De föreslår också att transportingenjörer ska ta 

till ett adaptivt system management-perspektiv, som de beskriver i sex steg, för att identifiera 

sårbarheter i vägtransportsystemet och utvärdera olika strategier för att minska följderna av 

klimatförändringarna.  

Utöver Trafikverkets egna dokument (Vägverket, 2002, 2005a & 2005b; Nordlander et al, 

2007 Vägverket et al, 2009; Magnusson et al, 2009) och Klimat- och Sårbarhetsutredningen 

finns det ingen direkt forskning om hur specifikt transportsektorns infrastruktur ska anpassas 

till att klara de högre flöden som följer av klimatförändringarna – med medföljande 

översvämningar och bortspolade vägar. Studerar man strategier mot och kostnader för 

översvämningar i största allmänhet så finns det mer forskning. T ex Ashley et al (2005) 

modellerar översvämningar med risker och strategier i urbana områden och Krysanova et al 
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(2008) ger en översikt av existerande metoder/strategier för att hantera översvämningar 

orsakade av floder. Modeller med risker och kostnader för översvämningar i Europa med 

fokus främst på floder tas upp av t ex Lugeri et al (2010) och Kundzewicz et al (2010).  

Mechler et al. (2010) studerar modellering av ekonomisk påverkan och anpassning både för 

översvämningar och för andra typer av extrema väderhändelser. McEvoy et al (2010) lägger 

ett teoretiskt ramverk för anpassning till fler väderrelaterade naturolyckor. Exempel på 

svenska rapporter som istället berör klimatanpassning i största allmänhet är Rydell et al 

(2010) som beskriver myndigheters uppdrag och samverkan för klimatanpassning och 

Ekelund (2007), Andre at al (2009) och RTK (2009) som beskriver klimatanpassning i 

Stockholmsregionen.  

3.4 Klimatförändringar och naturolyckor 

De finns betydligt mera forskning om hur klimatförändringarna kommer att påverka 

naturolyckor, än om vilka åtgärder som är lämpligast att implementera för att minska 

konsekvenserna på vägtransportsystemet. Klimat- och Sårbarhetsutredningen (2007) är det 

främsta exemplet – vad den kommer fram till är så centralt för examensarbetet att det 

presenteras separat i sektion 4.3. Relevanta rapporter från SGI, MSB och SMHI presenteras i 

styckena nedan. Det finns också en skrift om riskområden för skred, ras, erosion och 

översvämningar i Stockholmsområdet (Lövkvist Andersen, 2011c). Två aktuella 

forskningsöversikter inom området har beställts av MSB (Nyberg, 2008; SGI, 2008). Nyberg 

(2008) skriver om översvämningar och riskhantering. Han identifierar behov av större 

kunskap om klimatförändringarna. I Sverige finns ett stort behov av att utveckla metoder för 

att beräkna sårbarhet och potentiella skador. (ibid) SGI (2008) skriver om klimatförändringar, 

skred och ras. Det finns också en databas över inträffade naturolyckor (MSB, 2009a) och 

SMHI har gjort en sammanställning över historiska översvämningar (SMHI, 2009b).  

Statens geologiska institut (SGI) har rapporter som beskriver hur klimatförändringarna 

påverkar släntstabilitet i jord, risken för erosion och översvämningar (Hultén et al., 2005; 

Rankka & Rydell, 2005). Deras utredningar pekar på att ett förändrat nederbördsmönster kan 

leda till större fluktuationer i grundvattennivån och ett ändrat portryck. Dessa två faktorer 

tillsammans med den ökande risken för häftiga regn riskerar att försämra släntstabiliteten 

jämfört med dagens situation (Hultén et al., 2005). I ytterligare en rapport (Fallvik et al., 

2007) presenterar SGI ett antal mycket grova kartor över var i Sverige risken för erosion, 

skred och ras, ravinutveckling och moränskred och slamströmmar ökar och minskar pga 

klimatförändringarna. I rapporten finns också grova kartor över nuvarande 

benägenhet/frekvens för/av erosion, skred och ras, ravinutveckling och moränskred och 

slamströmmar i Sverige.  

Arbetsgruppen – översvämningar, skred, ras och erosion i bebyggd miljö (2007) rapporterar 

om sitt område till Klimat- och Sårbarhetsutredningen. De skriver att ökad nederbörd och 

högre flöden ger en högre grundvattennivå och ökat portryck i marken samt ökad erosion i 

vattendrag. I vissa delar av landet leder detta till ökad risk för skred och ras. Det behövs 

omfattande åtgärder och höjd beredskap för att minska effekterna av naturolyckor. En karta i 

rapporten visar vilka karterade vattendrag som beräknas få ändrade återkomsttid för 100-

årsflöden (se definition stycke 4.4). Denna presenteras i Figur 4.2.  
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En studie av framtidens översvämningsrisker i Sverige har genomförts av SMHI (Carlsson et 

al, 2006). Arbetet har koncentrerats till Dalälven, och de stora sjöarna Vänern, Mälaren och 

Hjälmaren, men en del landsomfattande analyser har också genomförts. Resultaten visar att 

den framtida riskexponeringen ändras olika i olika delar av landet. Situationen tycks förvärras 

speciellt i Vänernområdet och längs Göta älv. Högre risker för översvämningar finns också i 

de västliga delarna av fjällkedjan. Riskerna för skyfall, som kan skapa allvarliga lokala 

översvämningar ökar sannolikt, även om det är svårt att urskilja ett gemensamt mönster i 

klimatscenarierna. (ibid) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller tre olika typer av 

karteringar som är relaterade till naturolycksrisker; översvämningskartering, 

stabilitetskartering finkorniga jordarter och stabilitetskartering morän och grova jordar (MSB, 

2011a). De både olika stabilitetskarteringarna är gjorda för byggd miljö och existerar för ett 

antal olika kommuner. För varje kommun finns ett antal gjorda kartor över utvalda 

riskområden. Det är inte heltäckande kartor utan kartor över små landsnuttar av bebyggda 

områden. Översvämningskarteringarna finns för ett stort antal större vattendrag (MSB, 

2009b). Dessa visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss 

nivå. Kartorna visar utbredningsområdena för 100-årsflödet (se definition i stycke 4.4) och det 

beräknade högsta flödet för respektive vattendrag. Översvämningskarteringarna existerar i 

form av rapporter och GIS-filer. Det finns också en hydraulisk modell som kan användas för 

att ta fram nya scenarier för flöden. Enligt den nya översvämningsförordningen ska kartor 

över översvämningshotade områden tas fram. Huruvida de översiktliga 

översvämningskarteringarna kan användas för detta ändamål ska utredas. (ibid) 

3.5 Konsekvens av vägavstängning 

Den första faktorn bakom risk är sannolikhet, den andra faktorn är konsekvens. Konsekvensen 

av en naturolycka har främst studerats som vad själva avbrottet i vägtransportsystemet 

innebär. Vikten av en väglänk, betraktad från perspektivet vilka konsekvenserna blir av att 

avbrott på länken, är den vanliga utgångspunkten för studier av nätverks sårbarhet och 

robusthet (Taylor et al, 2006; Jenelius et al, 2006; Sohn, 2006; Scott et al, 2006; Chen et al, 

2007; Nagurney & Qiang, 2008). Det som främst skiljer är hur konsekvensen av ett avbrott 

mäts. Olika mått som används kan vara skillnad i restid eller generaliserad resekostnad 

(Taylor et al, 2006; Jenelius et al, 2006; Scott et al, 2006), tillgänglighet (Taylor et al, 2006; 

Chen et al, 2007) eller andra indikatorer på vägtransportsystemets funktionalitet (Sohn, 2006; 

Nagurney & Qiang, 2008). Konsekvensen är ett slags mått på den finansiella kostnaden för att 

en väg stängs av eller får reducerad kapacitet och har inget att göra med kostnader för skador 

på personer, infrastruktur eller miljö. Denna definition av konsekvens ger ett annat perspektiv 

på hur prioriteringar för klimatanpassning av vägtransportsystemet ska göras jämfört med 

Trafikverkets metod Riskanalys Vald Vägsträcka där skador på tillgångar är i fokus (se 

sektion 5.1.2).  

För mer om sårbarhet och vägtransportsystem se t ex, Berdica (2002) som ger en överblick av 

området sårbarhetsanalys av vägtransportsystem och ett ramverk för den typen av analyser 

eller Husdal (2004) som bygger vidare på Berdicas diskussion och understryker vikten av att 

ta med sårbarhet i analysen av transportnätverk. Berdica (2002) för också en intressant 
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diskussion om vikten av att ha överkapacitet i vägtransportsystemet för att minska 

sårbarheten. Med detta syftar hon på tillgången till alternativa vägar – antingen vanliga sådana 

vilket då kallas ”aktiv kapacitet” eller ”passiv kapacitet” i form av t ex en extra färja som kan 

sättas in då en bro är ur funktion. För att denna extra kapacitet ska vara till nytta så får 

utbredningen av en eventuell naturolycka inte vara sådan att också de alternativa vägarna sätts 

ur spel. Det finns också ett flertal fallstudier av det svenska vägnätet där sårbarheten studeras 

ur olika aspekter, exempel är Jenelius et al. (2006), Berdica & Mattsson (2007), Jenelius, 

(2009, 2010a & 2010b) och Jenelius & Mattsson (2011). Nedan följer en genomgång av 

innehållet i de för examensarbetet mest relevanta artiklarna som fokuserar på sårbarhet i det 

svenska vägtransportsystemet.  

Jenelius et al (2006a) använder begreppen ”vikt” och ”utsatthet” (författarens översättning av 

importance och exposure) för att beskriva hur viktig en länk är i vägtransportsystemet 

respektive hur sårbara platser är för att vissa länkar går sönder. Jenelius et al mäter dessa 

storheter som den ökade generella resekostnaden orsakad av att länkar är stängda. Vikt och 

utsatthet är koncept frikopplade från sannolikhet. Det är länken eller platsens sårbarhet givet 

att en händelse inträffar – dvs konsekvensen av ett länkbrott som är i fokus. De mäter 

kostnader utifrån två olika perspektiv – ett där alla vägar är lika viktiga oberoende av 

trafikmängd (rättviseperspektiv) och ett där vägarna med störst trafikmängder anses vara 

viktigast. För att få fram kostnader av den sistnämnda sorten så vägs den ökade generella 

restidskostnaden mot efterfrågan på resor. Jenelius et al utför dessa beräkningar för norra 

Sveriges vägnät. Trafikverkets perspektiv är rättviseperspektivet – det är den total finansiella 

kostnaden för en avstängning, inte på vilken väg den uppkommer som mäts, se sektion 5.1.2.  

Jenelius (2010a) studerar hur viktiga olika länkar är som alternativa rutter när andra länkar i 

vägnätet är ur funktion. Han argumenterar för att länkar som är viktiga för omledning under 

krissituationer bör ses som viktiga även om de direkta konsekvenserna av att länken själv går 

sönder är små. Det Jenelius studerar är alltså hur viktiga olika vägars omledningsfunktion är. 

Metoden skulle kunna användas för att studera de mest kritiska länkarna i 

omledningsvägnätet. 

Jenelius (2010b) presenterar en metod för att inkorporera jämlikhet mellan användare när en 

länks ”vikt” (importance) mäts. Som ett komplement till den totala restidsökningen så mäter 

han också skillnaden i restidsökning mellan enskilda användare. Ett av studiens huvudresultat 

är att ju större vikt som läggs på jämlikhetsaspekter desto mer förskjuts vikten från 

huvudvägar till små lokala vägar. Fallstudien för Sverige visade att när perspektivet främst är 

samhällsekonomiskt så är huvudvägarna, framförallt europavägarna, bland de viktigaste 

vägarna. När jämlikhetsaspekten blir viktigare och viktigare så skiftar vikten till små vägar 

med dåliga eller inga alternativa vägar. Resultaten visar tydligt att om det är den övergripande 

effektiviteten hos vägtransportsystemet som intresserar oss så ska fokus vara de största och 

mest trafikerade vägarna. Om jämlikhet mellan användarna av vägtransportsystemet också är 

ett mål så måste vissa lokala vägar bli prioriterade. (ibid) Genom att mäta skador på tillgångar 

och använda NNK för att beräkna nyttor av olika åtgärder så har Trafikverket tydligt valt att 

prioritera den övergripande effektiviteten hos vägtransportsystemet. Implikationerna av de två 

olika perspektiven kommer att tas upp i diskussionen.  
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Jenelius & Mattsson (2011) presenterar en metod för analys av hur sårbart vägnätet är för 

avbrott som täcker ytor istället för bara drabbar enskilda länkar. Studien visar att påverkan 

från ett avbrott som drabbar areor beror på reseefterfrågan inom, till och från ett drabbat 

område. Detta kontrasterar mot avbrott på en enskild länk – där flödet på länken och 

överskottskapacitet på omkringliggande nätverk bestämmer påverkan. I relation till 

examensarbetet så kan en sådan metod vara viktig för att kunna analysera t ex 

översvämningar som täcker stora ytor. Metoden skulle också kunna användas för att visa på 

vad som händer när både en väg och dess omledningsväg drabbas av samma naturolycka. 

Utöver de vetenskapliga artiklarna där det svenska vägnätet studeras finns också rapporter 

som studerar sårbarheten i det svenska vägtransportsystemet. Sårbarhet på kritiska länkar i det 

svenska vägnätet identifieras i den s k Sårbarhetskartan (Berdica et al, 2006). Den länk som 

anses mest kritisk är den som om den försvinner mest ökar den totala restiden i vägnätet. För 

de mest kritiska länkarna kan det också vara intressant att bedöma hur sannolikt det är att 

länken verkligen slutar fungera (ibid). Till detta kan Trafikverkets metod Riskanalys Vald 

Vägsträcka användas. Berdica et al identifierar två utvecklingsbehov, dels en bättre 

representation av vägnätet, t ex genom att använda NVDB istället för VDB, dels att utveckla 

kopplingen mellan sårbarhetskartorna och Riskanalys Vald Vägsträcka. T ex skulle 

sårbarhetskartorna kunna läggas in i den GIS-programvara som utvecklats för att 

inventeringarna i Riskanalys Vald Vägsträcka. 

Det finns en WSP-rapport (WSP Samhällsbyggnad, 2007) som bygger på Sårbarhetskartan 

där sårbarhet för vägnätet studeras ur perspektivet vilken konsekvensen av avstängningen blir. 

Den använder sig av Vägverkets definition av sårbarhet i vägtrafiksystemet -”en utsatthet för 

skadehändelser som kan resultera i avsevärda nedsättningar av vägnätets brukbarhet i 

jämförelse med vad som är normalt för en tidpunkt”. Den räknar upp ett antal punkter som 

kan ha förhöjd sårbarhet i vägtransportsystemet. De tre typerna är; platser där riskerna är 

förhöjda, där konsekvenserna blir stora eller där åtgärder möter hinder. Den nämner också 

skillnaden i sårbarhet mellan landsbygd och tätort. På landsbygden handlar det ofta om 

väldigt stora konsekvenser för några få personer, medan i storstäder är den totala 

konsekvensen större och drabbar många fler. Den indirekta påverkan blir också större i 

tätbebyggda områden pga fler viktiga industrier och viktiga knutpunkter för transporter. 

Samtidigt så finns det alltid alternativa vägar och färdmedel i staden. Det finns också 

etablerade strukturer för information och samverkan i händelse av trafikavbrott. I storstäder 

hänger sårbarhet ofta ihop med frågor om trängsel och kapacitet i vägtransportsystemet.  

Författarna konstaterar att vägnätet är sårbart där det saknas alternativa vägar, samtidigt går 

det bara delvis att bygga bort sårbarhet genom nybyggnation av infrastruktur. I viss mån går 

det att minska riskerna på särskilt sårbara länkar. De principiella åtgärder som kan verka på 

lång sikt är att: 

• öka flexibiliteten mellan trafik- och transportslag 

• stärka samverkan mellan vägtransportsystemets aktörer 

• planera för att kunna prioritera nödvändiga transporter 

• förstärka trafikinformationscentralens funktioner 
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• förstärka infrastrukturen där möjlighet till omledning är begränsad 

Rapporten argumenterar för att göra vägnätet mindre överbelastat så att det blir mindre sårbart 

både för trängselproblem och för konsekvenserna av extraordinära händelser. (ibid)  

4 Klimatförändringar  
I detta kapitel presenteras information om klimatförändringarna, vad dessa innebär globalt 

och i Sverige, scenarier för klimatet och fakta om vattenrelaterade extremväder. Texten om 

vad klimatförändringar kommer att innebära för Sverige är främst baserad på Klimat- och 

Sårbarhetsutredningen, både för att detta är den största svenska klimatutredningen och för att 

denna ligger till grund för alla rapporter om konsekvenserna av klimatförändringarna för 

transportsektorn i Sverige. 

4.1 Globala förändringar 

Klimatförändringar är idag ett aktuellt ämne på den internationella agendan. FN:s klimatpanel 

(IPCC, 2007) kom i sin fjärde rapport fram till att klimatförändringarna är ett faktum samt att 

det är mycket sannolikt att större delen av den observerade temperaturhöjningen beror på 

människans ökade utsläpp av växthusgaser. Den globala medeltemperaturen har de senaste 

100 åren ökat med i genomsnitt 0.74 °C och 11 av de 12 varmaste åren som registrerats sedan 

1850 uppmättes i perioden 1995-2006. Andra observerade klimatförändringar är att havsytan 

stiger och snötäcket på norra hemisfären smälter. Det är inte temperaturhöjningen i sig som är 

mest allvarlig utan följder av den som t ex förändrade nederbördsmönster med fler extrema 

regn och översvämningar på vissa platser och längre och allvarligare perioder av torka på 

andra. IPCC beskriver effekterna av klimatförändringarna för att antal olika utsläppsscenarier. 

(ibid) Klimatpanelens slutsatser var baserade på den senaste internationella forskningen. För 

att begränsa de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna så bör den globala 

uppvärmningen stanna vid 2 grader (IPCC, 2007; ITF, 2009). 450 ppm CO2 är då troligen den 

stabiliserande nivån. Detta kan jämföras med den förindustriella nivån 280 ppm och år 2008 

års nivå 385 ppm.  

De globala utsläppen av växthusgaser var år 2000 motsvarande 34 miljarder ton CO2, vilket 

motsvarar 5.5 ton per person (Stern, 2006). Enligt Stern-rapporten så är kostnaderna för att 

begränsa växthusgasutsläppen till acceptabla nivåer ett antal procent av global BNP, medan 

de klimatorsakade skadorna om ingenting görs för att förhindra klimatförändringarna kan 

uppgå till mellan 15-20 procent av global BNP år 2050. Klimatförändringar är också något 

som redan sker, vilket betyder att vi måste anpassa oss till dem oavsett framtida 

utsläppsminskningar (Stern, 2006; IPCC, 2007; EEA et al, 2008). I en uppdatering av IPCC:s 

resultat (The Copenhagen Diagnosis, 2009) så kommer forskarna fram till att 

klimatförändringarna kan bli värre/större än vad IPCC kom fram till i sin fjärde rapport. 

Havsnivåhöjningen under de senaste åren är 80 procent över den av IPCC förutsagda nivån 

och till 2100 så kommer havsnivån troligen höjas dubbelt så mycket som IPCC förutspått i 

den fjärde rapporten. Höjningen kan bli mellan en till två meter. Vändpunkten för när 

mängden utsläpp börjar minskar måste komma snart. Högsta utsläppsvärde måste komma 

mellan 2015 och 2020 och sedan måste utsläppen snabbt minska. Varje år som går utan 
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åtgärder ökar risken för att tvågradersmålet överskrids. Utsläppen måste minska med mellan 

80-100 procent i den utvecklade världen till 2050. (ibid)  

4.2 Scenarier 

IPCC:s utsläppsscenarier är framtagna i rapporten Special Report on Emissions Scenarios, 

SERS (IPCC, 2000). SRES scenariorna är indelade i fyra familjer (A1, A2, B1 och B2) som 

innebär olika utveckling av de socio-ekonomiska faktorer (demografi, social, ekonomisk och 

teknisk utveckling etc) som driver växthusgasutsläpp. Det finns ett huvudscenario för varje 

familj som har samma namn som familjenamnet. De olika scenarierna innebär olika 

utsläppskurvor och de resulterar i olika temperaturförändringar och havsnivåhöjningar, se 

Tabell 4.1. 

 

Scenario 

Temperaturändring Havsnivåhöjning 

Bästa uppskattning Troligt intervall Modellerat intervall 

B1 1.8 1.1-2.9 0.18-0.38 

A1T 2.4 1.4-3.8 0.20-0.45 

B2 2.4 1.4-3.8 0.20-0.43 

A1B 2.8 1.7-4.4 0.21-0.48 

A2 3.4 2.0-5.4 0.23-0.51 

A1Fl 4.0 2.4-6.4 0.26-0.59 

Tabell 4.1: Förutspådd medeltemperatur- och havsnivåhöjning. För information om modeller och antaganden se 

IPCC (2007). Källa: IPCC (2007) 

Globala utsläpp från förbränning av fossila bränslen är år 2008 uppe i utsläppsnivåer nästan 

lika stora som de största IPCC övervägt i sina utsläppsscenarier (The Copenhagen Diagnosis, 

2009; Dolman at al., 2010). I Figur 4.1 visas uppmätta koldioxidutsläpp tillsammans med 

IPCCs utsläppsscenarier. Det förefaller som att de värsta scenarierna kanske inte är värsta 

scenarier utan snarare den utveckling vi kommer att få. 
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Figur 4.1: Uppmätta koldioxidutsläpp jämfört med IPCCs utsläppsscenarier. Den skuggade ytan täcker alla scenarior 

som IPCC använder för att förutsäga klimatförändringar. Notera hur uppmätta utsläpp utvecklas efter scenario 

A1F1.  För fler detaljer om bilden se Köpenhamnsdiagnosen (The Copenhagen Diagnosis, 2009). Källa: The 

Copenhagen Diagnosis (2009) som i sin tur hämtat kartan från Le Quéré et al. (2009). 

4.3 Situationen i Sverige 

I Sverige är uppvärmningen större än det globala genomsnittet (Klimat- och 

Sårbarhetsutredningen, 2007). Årsdygnmedeltemperaturen ökade i genomsnitt med en knapp 

grad under perioden 1991-2005 jämfört med åren 1960-1990. Nederbörden har samtidigt ökat 

under alla årstider utom hösten, på vissa platser med upptill 15-20 procent. För att beskriva 

framtida klimatförändringar så använder Klimat- och Sårbarhetsutredningen sig av ett par av 

IPCC:s utsläppsscenarier. Det scenario som används för att beskriva inverkan på 

vägtransportsystemet är scenario A2 (Nordlander at al, 2007). Klimatmodellen som används 

är Echam4  och tidsperspektivet 2070-2100. En global klimatmodell beskriver cirkulation i 

atmosfären, oceanerna och interaktioner mellan atmosfären, oceanerna, landytor, vegetation 

mm (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). En regional klimatmodell används för att 

skala ner en global modell till en lokal och regional skala. Echam4 var den enda modell som 

sommaren 2007 hade skalats ner för Sverige över tidsintervallet år 2000-2100. Det är därför 

denna modell används i Klimat- och Sårbarhetsutredningen. Den hydrologiska 

avrinningsmodell som används kallas HVB-modellen och är utvecklad av SMHI.  

Det finns ett antal olika huvudgrupper av konsekvenser av klimatförändringarna; förändring 

av nederbörd och flöden, förändring av temperatur, förändring av vindhastigheter och 

förändring av havsvattennivåer. Här kommer främst de vattenrelaterade konsekvenserna att 

presenteras. På 2080-talet beräknas medeltemperaturen ha ökat med 3-5 grader i Sverige. 

Ökningen är allra störst i de nordöstra delarna av landet. Den genomsnittliga årsavrinningen 
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ökar i större delen av landet, allra mest i västra Götaland och Norrlands fjällkedja. 

Klimatförändringarna innebär högre flöden och ökad nederbörd. Nederbörden ökar generellt, 

mest på vintern och i västra Sverige och dessutom ökar dess intensitet. (ibid) Lokalt intensiva 

regn (antal dagar med nederbörd > 25 mm) ökar i hela landet utom i delar av norra Norrland 

(Nordlander et al, 2007). Extrem lokal tillrinning (s k 100-årsflöden, se definition i stycke 4.4) 

beräknad med HBV-modeller – visar stora ökningar i västra Götaland och västra 

Vänernområdet samt i fjällkedjan, delar av norra Norrland samt norrlandskusten. Inom dessa 

områden kan 100-årsflöden på sikt komma att bli 20-årsflöden – dvs bli 5 ggr vanligare. 

Ändrade 100-årsflöden i större vattendrag visas i Figur 4.2. I övriga delar av Sverige förutspås 

minskningar av den extrema lokala tillrinningen. (ibid) Havsnivåhöjningen skiljer sig rejält i 

olika delar av Sverige, mycket på grund av landhöjningen (Klimat- & Sårbarhetsutredningen, 

2007). Havsnivåhöjningen kan vara allt från ca 80 cm i södra Östersjön till en landhöjning 

med 1 m vid norra Norrlandskusten. Detta är alltså Klimat- och Sårbarhetsutrednings bild av 

klimatförändringarna baserat på IPCC:s scenarier. Nikulin et al (2010) kommer fram till att 

skyfall som hade en återkomsttid på 20 år under perioden 1961-1990 under vintern i 

Skandinavien kan få en återkomstid på 2-4 under perioden 2071-2100. 

 

Figur 4.2: Förändring av dagens 100-årsflöde till perioden 2071-2100. Beräknat för vattendrag som är oreglerade eller 

har lång regleringsperiod. Notera att de största ökningarna sker i sydvästra Sverige. Källa: Arbetsgruppen – 

översvämningar, skred, ras och erosion i bebyggd miljö (2007) 
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4.4 Extremväder 

Höga flöden och översvämningar inträffar regelbundet i Sverige (Klimat- och 

Sårbarhetsutredningen, 2007). I små vattendrag orsakas höga flöden med påföljande 

översvämningar av korta intensiva regn. Korta intensiva regn kan också orsaka 

översvämningar i tätbyggda områden på grund av överfulla dagvattensystem. Längre 

regnperioder leder till högre flöden i stora vattendrag och sjöar. (ibid) Extrema flöden i små 

och medelstora vattenavrinningsområden orsakas av lokalt intensivt regn och extrem lokal 

tillrinning (100-årsflöden) (Nordlander et al, 2007). I något större avrinningsområden bestäms 

extremflödena av extrem lokal tillrinning. 

Ett 100-årsflöde har en återkomsttid på hundra år (SMHI, 2010). I genomsnitt uppnås eller 

överträffas ett 100-årsflöden en gång på hundra år, varför risken för ett specifikt år är 1 på 

100. Den ackumulerade risken att 100-årsflöder inträffar eller överskrids under hundra år är 

63 procent. Tabell 4.2 visar den ackumulerade risken för olika flöden under olika tidsperioder. 

Återkomst

-tid 

Sannolik-

het under  

1 år 

Sannolik-

het under 

5 år 

Sannolik-

het under 

10 år 

Sannolik-

het under 

20 år 

Sannolik-

het under 

50 år 

Sannolik-

het under 

100 år 

1 år 63 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

5 år 18 % 63 % 86 % 98 % 100 % 100 % 

10 år 10 % 39 % 63 % 86 % 99 % 100 % 

20 år 5 % 22 % 39 % 63 % 92 % 99 % 

50 år 2 % 10 % 18 % 33 % 63 % 86 % 

100 år 1 % 5 % 10 % 18 % 39 % 63 % 

Tabell 4.2: Tabellen visar den ackumulerade risken att en vädersituation med en viss återkomsttid inträffar under en 

tidsperiod. Källa: SMHI (2010) 

5 Trafikverkets verktyg 
I detta kapitel presenteras Trafikverkets metod Riskanalys Vald Vägsträcka och 

samhällsekonomiska kalkyler. Dessa är de av Trafikverkets verktyg som används i 

examensarbetet. 

5.1 Riskanalys Vald Vägsträcka 

Riskanalys Vald Vägsträcka är en metod utvecklad av Trafikverket för översiktlig riskanalys 

av objekt i vägtransportsystemet (Vägverket, 2005a). Metoden används både för att utvärdera 

risker för naturolyckor och andra typer av allvarliga fysiska risker. Metoden utgår från 

Trafikverkets allmänna scenariomodell för riskanalyser. Modellen visas i Figur 5.1. 

Scenariomodellen utgår ifrån intressen/tillgångar och identifierar vilka faror som kan påverka 

dessa negativt. För farorna identifieras de riskfaktorer som orsakar dem. För 

intresset/tillgången så beskrivs olika skadeutfall, både direkta och indirekta. (ibid) 



27 

 

 

Figur 5.1: Trafikverkets generella scenariomodell för riskanalys. Källa: Vägverket (2005a) 

5.1.1 Risk 

Risken att en tillgång skadas har två dimensioner, sannolikhet för skada och konsekvens av 

skada. Risknivå är ett mått på storleken av risken, sannolikheten multiplicerat med värdet av 

konsekvensen. Risknivån ökar ju större sannolikheten och/eller konsekvensen blir. 

 

Figur 5.2: Riskmatris med risknivåer. Källa: Vägverket (2005a) 
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I Riskanalys Vald Vägsträcka-metoden redovisas risknivåer som olika riskklasser i en 

riskmatris där skalan indelas i 10-potenssteg. De tre riskklasserna i riskmatrisen avspeglar hur 

angelägna riskreducerande åtgärder bedöms vara. Riskklass 3 motsvarar en risk som inte kan 

godtas och därför i princip bör åtgärdas oavsett kostnad. Riskklass 1 är en risk som i 

allmänhet kan godtas. Riskklass 2 motsvarar risknivåer där åtgärder bör övervägas. 

Riskmatrisen visas i Figur 5.2. De riskreducerande åtgärdernas omfattning avgörs av 

kostnaden för åtgärden samt effekten av den. Riskklasserna är bara tänkta för att rangorda 

risker i en översiktlig analys. (Vägverket, 2005a) 

5.1.2 Tillgångar 

Konsekvenserna av naturolyckor är olika svåra skador på transportinfrastrukturen som kan 

leda till olika grad av begränsad framkomlighet på en väglänk. Beroende på vilken olycka 

som inträffar och var blir skadorna på tillgångar olika stora. Konsekvensen av en händelse 

beskrivs av Trafikverket som ekonomisk skada på tillgångar (Vägverket, 2005a). Definitionen 

på tillgångar är tagen från Riskanalys Vald Vägsträcka. En tillgång är något som har 

materiellt eller immateriellt värde. Tillgångarna i vägtransportsystemet (VTS) delas av 

Trafikverket in i fem olika kategorier. För varje kategori beskrivs skador och förluster både 

inom vägtransportsystemet och i omgivningen. Kategorierna av tillgångar är följande: 

 Person  

 Skada inom VTS på trafikanter eller anställda 

 Skada i omgivningen på tredje man 

 Egendom 

 Skada inom VTS på väg-, bro-, tunnelkonstruktioner, fordon, gods etc. 

 Skada i omgivningen på mark, byggnader och anläggningar 

 Miljö 

 Skador främst i omgivningen på naturresurser, natur- och kulturmiljöer  

 Finans 

 Skada inom VTS genom direkt kostnadsökning för restid, fordon, trafikolyckor, 

emissioner och drift och underhåll 

 Skada i omgivningen genom indirekta kostnadsökningar för industri och samhälle på 

grund av försenade och inställda vägtransporter. Detta inkluderar också skador på 

annan infrastruktur 

 Immateriell 

 Förtroendeskada etc. 

Notera hur alla typer av tillgångar utom miljö innehåller skador inom VTS. När man 

summerar vad en olycka kostar samhället summeras skador på alla tillgångstyper både inom 

VTS och i omgivningen. Skador i omgivningen som beror på vägtransportsystemets kvalitet 

skulle kunna räknas till skador inom VTS eftersom dessa är orsakade av VTS. Ett exempel på 

skada i omgivningen som är orsakad av VTS är ett hus som skadas av den bortspolade vägen. 

Hade vägen varit bättre byggd så skulle huset inte ha skadats. Jämför detta med ett hus som 

skadas av samma skred som också skadar vägen. I det första fallet är det 

vägtransportsystemets infrastruktur som skadar huset, i det andra fallet är huset och vägen 

offer för samma naturkatastrof.  
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5.2 Samhällsekonomiska kalkyler 

Samhällsekonomiska kalkyler är det verktyg som Trafikverket använder för att beräkna 

lönsamheten med olika åtgärder (Trafikverket, 2009a). I följande stycken presenteras några 

samhällsekonomiska begrepp och deras ekvationer samt vilka osäkerhetsfaktorer som finns 

för samhällsekonomiska kalkyler.  

5.2.1 NNK 

För att kunna prioritera bland olika typer av åtgärder måste nyttan av och kostnaden för olika 

åtgärder kunna mätas. Trafikverket använder nettomervärdeskvoten (NNK) för att prioritera 

åtgärder (Vägverket, 2009a), se ekvation (1). 

    
              

       
 

( 1 ) 

En åtgärd medför inte bara nyttor och kostnader idag utan dessa faller också ut i framtiden. 

Dessa framtida nyttor och kostnader diskonteras till sitt nuvärde. Trafikverket använder 

kalkylräntan 4 procent (Vägverket, 2009a). Ekvation (2) är en uppdatering av ekvation (1) 

som tar hänsyn till detta. I ekvation (2) finns också faktorn 1.21 som är en skattefaktor som 

avser att korrigera den offentliga resursanvändningen för att efterlikna den privata som 

belastas med moms (Vägverket, 2008b; Vägverket, 2009a). 

    
                                             

                          
 

( 2 ) 

Åtgärden med högst NNK är mest lönsam. För att åtgärden överhuvudtaget ska vara 

samhällsekonomiskt motiverad krävs att NNK är positiv. 

5.2.2 Årsrisken 

Årsrisken (ÅR) för en given naturolycka på en viss plats är sannolikheten kombinerat med 

konsekvensen för olyckan på platsen. Årsrisken beskrivs av ekvation  ( 3 ).  

       

där   är sannolikheten för naturolycka och   är konsekvensen dvs totala kostnaden 

för skada på tillgångar 

  ( 3 ) 

5.2.3 Årsriskreduktionen 

Årsriskreduktionen (ÅRR) är skillnaden i årsrisk före och efter att en åtgärd implementerats. 

ÅRR beskrivs av ekvation ( 4 ).  

              

där    indikerar årsrisken efter åtgärden och     årsrisken före åtgärden 

( 4 ) 

Om årsriskreduktionen är konstant över tiden, dvs alla i framtiden kända risker reduceras, så 

är nuvärdet av all riskreduktion           vid 4 procent kalkylränta (Magnusson et al, 

2009; Vägverket et al, 2009). Nyttan av en riskreducerande åtgärd är en lägre förväntad 

skadekostnad. Nyttan av nuvärdet för en åtgärd är därför nuvärdet av ÅRR för åtgärden. Om 

årsriskreduktionen antas konstant över tiden och åtgärdskostnaden (ÅK) är en engångskostnad 

kan nettovärdeskvoten beräknas med hjälp av ekvation ( 5 ).  
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 ( 5 ) 

5.2.4 Osäkerhetsfaktorer 

Samhällsekonomiska beslutsunderlag är förknippade med osäkerhet och resultaten är därför 

inte några absoluta sanningar (Vägverket, 2009a). Hur tillförlitlig kalkylen är beror på de 

antaganden i form av prognoser, kalkylvärden, effektsamband etc som ingår. Några källor till 

osäkerhet är den ekonomiska teorin som bygger på idealiserade förhållanden, alla faktorer 

som inte kan ges ett värde och som man inte vet betydelsen av, osäkra kalkylvärden och att 

framtiden är osäker. Dessa brister och osäkerheter till trots så används samhällsekonomiska 

kalkyler av Trafikverket sedan mycket lång tid. Så görs också i det flesta andra EU-länder. 

Orsaken till den stora användningen är att samhällekonomiska kalkyler trots osäkerheterna är 

den bästa tillgängliga metoden för att skapa ett beslutsunderlag byggt på systematisk 

utvärdering och prioritering av vägtransportåtgärder. (ibid) 

6 Vägtransportsystemet 
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för 

byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar (Trafikverket, 2011). 

Trafikverket är uppdelat på sex regioner, region Nord, Syd, Öst, Väst, Mitt och Stockholm. 

Det övergripande transportpolitiska målet att: ”Transportpolitiken ska säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 

och näringslivet i hela landet.” (Vägverket, 2008b) Detta är utgångspunkt för de 

samhällsekonomiska analyser som Trafikverket genomför. Enligt Håkan Nordlander (2011) 

på Trafikverket är största bristen i vägtransportsystemet att det inte klara dagens klimat. Bo 

Kristofersson (2011) på Trafikverket identifierar extrema väder som dagens största 

klimatrelaterade problem. 

I detta kapitel presenteras först fakta om vägnätet och hur vägar dimensioneras och 

Trafikverkets s k fyrstegsprincip. Sedan följer information om de naturolyckor 

(översvämningar och bortspolad väg) som drabbar vägtransportsystemet och studeras i detta 

examensarbete. Kapitlet avslutas med historiska skador på tillgångar och en presentation av 

hur klimatförändringarna väntas påverka vägtransportsystemet. 

6.1 Vägnätet 

Ett sätt att dela in Sveriges vägar är efter vem som ansvarar för vägen (Nordlander et al, 

2007). Det finns ca 9800 mil statliga vägar (som Trafikverket ansvarar för), 3700 mil 

kommunala vägar och ca 28 000 mil enskilda vägar. Kommunala och statliga vägar kallas 

också allmänna vägar. Det statliga vägnätet kan i sin tur delas in i tre kategorier, europaväg, 

riksväg och länsväg, efter vägens betydelse. En europaväg är en riksväg som anses vara viktig 

för Europa. Länsvägar delas in i undergrupperna primära, sekundära och tertiära länsvägar. 

Det finns också ett nationellt stamvägnät utpekat i Sverige som fastställs av regeringen. Detta 

vägnät består av vägar som anses vara viktiga för riket som helhet. En stor del av detta nät är 

antingen europavägar eller riksvägar. För varje region så identifieras också ett antal vägar som 

bedöms vara särskilt viktiga för näringslivets transporter. (ibid) 
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Ytterligare en egenskap hos en väg är bärighet. Det statliga vägnätet delas in i 

bärighetsklasser (Nordlander et al, 2007), utifrån hur tunga fordon de klarar. Det finns tre 

stycken olika bärighetsklasser BK1, BK2 och BK3, se Tabell 6.1 för information om vilka 

axeltryck som är tillåtna i de olika klasserna. Dessutom finns det fler krav för de olika 

klasserna än vad som är redovisat i tabellen. 92 procent av de allmänna vägarna har den 

högsta bärighetsklass BK1. Inom tätorter är andelen mindre. (ibid) 

  

Tabell 6.1: Bärighetsklasser och maximalt tillåtna axeltryck. Källa: Nordlander et al (2007) 

Möjligheterna till trafikomledning då en väglänk är avstängd varierar mycket inom vägnätet 

(Nordlander et al, 2007). T ex i tätbefolkade delar av landet där det inte finns större 

topografiska barriärer finns oftast goda möjligheter att leda om trafiken. Framförallt i och 

omkring tätorter finns många omledningsalternativ. Dock kan kapaciteten på de alternativa 

vägarna vara begränsad. På landsbygden har nybyggda vägar goda omledningsalternativ i de 

fall de äldre vägarna är kvar i ursprungligt skick. Goda omledningsalternativ saknas för stora 

delar av det glesa statliga vägnätet. Problemet med de enskilda vägar som skulle kunna 

användas är att de oftast har för låg bärighet och för dålig kapacitet, vilket gör att de bara kan 

utnyttjas för omledning av lätt närtrafik. Tunga fordon och fjärrtrafik kan därför drabbas av 

långa omvägar. (ibid) Ytterligare en aspekt på omledning är att beroende på 

avstängningstidens längd – kort eller lång - används olika typer av omledningsvägar (Lennart 

Roos, 2011). Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram riktlinjer för omledning samt 

med att identifiera omledningsvägar (Kenneth Natanaelsson, 2011). 

6.1.1 Robusthetskategorier 

I Trafikverks strategier för drift och underhåll, som sträcker sig till 2021, delas vägnätet in i 

fem olika vägtyper (Vägverket et al, 2009); 

1. Storstadsområden  

2. Övriga nationella stamvägar och deras anslutningsvägar med genomsnittlig 

årsdygntrafik (ÅDT) högre än 8000 fordon  

3. Utpekade pendlings- och servicevägar samt vägar viktiga för kollektivtrafik 

4. Övriga för näringslivet utpekade vägar 

5. Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar 

Trafikverket har satt upp robusthetsmål för dessa vägtyper. De två första vägtyperna ovan ska 

till år 2021 ha utmärkt återställningsförmåga och utmärkta omledningsmöjligheter. Vägtyp tre 

och fyra ska ha goda omledningsmöjligheter och god återställningsförmåga och för vägtyp 

fem ska det finnas vissa omledningsmöjligheter och viss återställningsförmåga. (ibid) 

6.1.2 Vägens delar och dimensioner 

För att kunna beskriva hur vägar dimensioneras så presenteras en vägs olika delar i Figur 6.1 

på nästa sida. Enkelt uttryckt så består vägars avvattningssystem av diken, trummor och 
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rörbroar. Avvattningssystemets dimensioner och utformning är avgörande för vägens förmåga 

att klara höga flöden (Vägverket, 2008a). Oavsett konsekvensen av en skada så dimensioneras 

vägtrummor i naturmark för att klara 50-årsflöden (Vägverket, 2002). I urban miljö 

dimensioneras trummor för att klara 10-årsflöden (ibid). Trummorna klarar bara 50-årsflöden 

vid liten dämning och vägkonstruktionen som helhet är mycket sårbar för flöden som ger 

större dämning (Nordlander et al, 2007). Hur avvattningssystem ska dimensioneras beskrivs i 

Trafikverkets publikation om hydraulisk dimensionering (Vägverket, 2008a). Skriften tar 

hänsyn till klimatförändringarna genom olika justeringsfaktorer av vattenavrinningen för olika 

delar av Sverige utifrån Klimat- och Sårberhetsutredningen. Dimensionerna på 

avvattningssystemet skalas upp med hjälp av justeringsfaktorerna. 

 

Figur 6.1: En vägs olika delar. Källa: Vägverket (2005c). Bilden har modifierats genom att några delar som inte är 

relevanta för examensarbetet har tagits bort. 

Det finns inga uttryckliga krav på vägars höjdläge i förhållande till högsta vattennivåer och 

översvämningsrisker (Vägverket, 2002). Dagens krav på dränering av vägöverbyggnaden och 

trummors hydrauliska funktion gör dock att nybyggda vägar mycket sällan eller endast under 

speciella topografiska förutsättningar ställs under vatten. Gällande översvämningar under 

brounderfarter så dimensioneras ledningar och pumpar vanligen för att klara 10-, 5- eller 2-

årsflöden (Vägverket, 2005b). Högklassiga vägar som motorvägar och motortrafikleder 

dimensioneras att klara 10-årsflöden, medelstora vägar att klara 5-årsflöden och mindre vägar 

samt gång- och cykelvägar att klara 2-årsflöden. Vid nybyggnation av broar så ska underkant 

på broöverbyggnaden ligga minst 0.3 meter över den högsta kända vattenytan (HHW) och 

minst 1,2 meter över medelvattenytan (MW) (Vägverket, 2002). På grund av begränsad 

observationstid motsvarar den högsta kända vattenytan i regel ett flöde med ca 50-års 



33 

 

återkomsttid (Vägverket, 2005b). Dock kan i många fall kraven på fri höjd för båttrafik 

medföra att marginalen till HHV är mycket större (ibid). 

 

Konstruktioner utformas i första hand för att minska risken för allvarliga personskador och i 

andra hand efter kostnaderna för väghållaren (Vägverket, 2002). Konsekvenserna för 

transportförsörjningen tas normalt inte med. 

6.2 Fyrstegsprincipen 

All verksamhet i Trafikverket ska genomsyras av det övergripande angreppssätt som kallas 

fyrstegsprincipen (Vägverket, 2009a). Den innebär att Trafikverket anlyserar de tänkbara 

lösningarna på ett problem i fyra steg.  De fyra stegen är följande (ibid): 

1. Åtgärder som påverkar transportbehovet och transportsätt 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon 

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

Prioriteringar och strategier för riskreducering och klimatanpassning av väginfrastukturen bör 

alltså följa dessa fyra principer. 

6.3 Naturolyckor 

De vanligaste skadetyperna på transportinfrastrukturen orsakade av riklig nederbörd, höga 

flöden och vattennivåer är; skred och ras, bortspolad väg, översvämning av väg/bro och 

broskada av vattenflöde (Vägverket, 2002 & 2005a). De typer som studeras närmare av dessa 

i detta examensarbete är översvämningar och bortspolad väg. Nedan följer en kort genomgång 

av hur översvämningar respektive bortspolade vägar drabbar vägtransportsystemet.                                                             

6.3.1 Översvämningar 

En översvämning definieras av MSB (2011c) som att vatten täcker ytor av land utöver den 

normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Översvämningar kan också drabba landområden 

som normalt inte gränsar till vatten (SMHI, 2009a). Sannolikheten för översvämning i ett 

område påverkas främst av förändringar i flödet i närliggande vattendrag samt områdets 

höjdläge i förhållande till vattennivå (Rankka & Rydell, 2005). De faktorer som främst 

påverkar flödet i vattendraget är; nederbördens mängd, utsträckning och intensitet, 

avrinningsområdets storlek, snösmältning, markanvändning, regleringar (magasinering och 

tappning), sjövolym, temperatur, markfuktighet och terrängens lutning. Dambrott och 

isdämningar kan också orsaka översvämningar. (ibid)  

Enligt Vägverket (2005b) drabbas väginfrastrukturen av översvämningar på i huvudsak tre 

typer av platser; intill större vattendrag, i lågmarksområde i mindre avrinningsområde och vid 

brounderfart. Nolander et al (2007) pekar ut lågt liggande vägar i anslutning till vattendrag, 

äldre vägar på mossmarker samt underfarter. En mycket kortfattad redogörelse för vilka 

faktorer som används för att bedöma risken i det tre olika fallen följer: Kunskap hos 

väghållaren om riskområden, historiska uppgifter om vattennivåer och översvämning samt 

SMHI:s kartering av vattendrag är de aspekter som används för att bedöma 

översvämningsrisker intill stora vattendrag (Vägverket, 2005b). Varaktigheten för 

översvämningen intill stora vattendrag är ofta ca en vecka (ibid). Översvämningar i stora och 
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medelstora vattendrag beror på extrem lokal tillrinning och översvämningar i små på lokala 

intensiva regn (Nordlander et al, 2007). För att bedöma sannolikheten för översvämningar i 

lågmarksområde/mossmarker hänvisas till väghållarens kunskap (Vägverket, 2005b). Dock är 

risken svårare att bedöma för dessa platser än för platser intill stora vattendrag, andra typer av 

skattningar behövs. (ibid) Orsaken till dessa översvämningar är riklig nederbörd under flera 

dygn. (Nordlander et al, 2007). Varaktigheten för översvämningen är i detta fall ofta ca en dag 

(Vägverket, 2005b). Sannolikheten för översvämning under brounderfart beräknas genom att 

jämföra kapaciteten att leda bort vatten med det flöde som når underfarten (ibid). Orsaken till 

denna typ av översvämning är oftast lokala intensiva regn. För fler detaljer om hur 

sannolikheten för översvämning bedöms se Riskanalys Vald Vägsträcka (Vägverket, 2005b) 

samt Nordlander et al (2007). 

Skadekostnaden efter en översvämning beror både på materialet i vägen, vilka trafikmängder 

som färdas på den, eventuella avhjälpande åtgärder och när vägen stängs av (Vägverket, 

2005b). Redan innan vattennivån når upp till vägytan så ger trafikering med tunga fordon 

bärighetsskador på vägen. Av säkerhetskäl så bör vägen stängas av när vattendjupet blir 

någon decimeter på vägen (ibid). 

6.3.2 Bortspolad väg 

Bortspolad väg innebär att hela eller delar av en väg skadas av erosion vid höga flöden 

(Nordlander et al, 2007). Enligt Riskanalys Vald Vägsträcka (Vägverket, 2005b) så avgörs om 

en väg skadas och/eller spolas bort av höga flöden av följande aspekter; vägkonstruktionens 

utformning tillsammans med möjliga vattennivåer och vattenflöden samt dessas hastigheter. 

Dessutom påverkar vilka tillsyns- och förstärkningsmöjligheter som finns i ett krisläge. 

Skadans omfattning påverkas av flödets varaktighet. Det finns två typiska fall av skador. Det 

första är skador orsakade av dämning, överströmning och erosion vid ett korsande vattenflöde 

i en vägtrumma eller sidotrumma. (ibid) Dämningen orsakas antingen av att flödet rejält 

överstiger det flöde trumman är dimensionerad för eller av ett lägre flöde om trummans 

inlopp är igensatt (Nordlander et al, 2007). Det andra fallet är skador orsakade av sidoerosion 

som beror på rinnande vatten eller vågor i naturligt vattendrag parallellt med väg (Vägverket, 

2005b). Skador vid korsande flöde är den vanligaste skadetypen (Nordlander et al, 2007). I 

båda fallen så eroderar vägen varför materialen i vägkroppen har betydelse för förloppet.  

Större vägtrummor och mindre rörbroar är känsliga för lokala intensiva regn eftersom de 

normalt avvattnar ett område på mellan en till något tiotal kvadratkilometer (Nordlander et al, 

2007). Exempel på plats där särskilt höga flöden kan uppkomma är där terrängen är brant och 

marken har tunt jordtäcke och sparsam växtlighet. I sådan terräng kommer en stor del av 

nederbörden att rinna av ytan. Om vattendragets lutning dessutom är stor medför höga 

vattenflöden höga vattenhastigheter som i sin tur lätt kan riva med sig sten, block, och träd 

som täpper till truminloppet och åstadkommer dämning. Sedan spolas ofta hela vägbanken 

bort eftersom den inte är dimensionerad för att tåla sådan belastning. (ibid) Känsliga för 

erosion av rinnande vatten är också naturligt branta slänter som innehåller mycket sand och 

slit (Rankka & Rydell, 2005). Trummor i sådan terräng riskerar alltså att oftare sättas igen. 

Vägverket (2005b) beskriver också närmare en metod för att inventera riskplatser och bedöma 

sannolikheten för bortspolad väg. De beskriver också hur olika bortspolningar vid en trumma 



35 

 

går till. Magnusson et al. (2009) bygger vidare på metoden från Riskanalys Vald Vägsträcka 

för bortspolning vid trummor. De konstaterar att skador ofta inträffar vid flöden med 

återkomsttid mellan 50-100 år samt presenterar en metod för att grovt analysera platser. Figur 

6.2 visar flödesschemat Magnusson et al (2009) utvecklat för sin grovanalys. Från Magnusson 

et als metod är det tydligt att den fysiska omgivningen kring vägen är viktig för om en 

trumma sätts igen (se villkoren med lutande moränmark respektive ravin i flödesschemat). För 

fler detaljer om metoderna se respektive rapport.  

Konsekvensen av bortspolad väg blir främst allvarlig i två fall, om vägbanken är hög eller om 

erosion i djupt intilliggande vattendrag skadar vägen (Nordlander et al, 2007). I det första 

fallet kan både återställningskostnad och återställningstid (flera veckors avstängning) bli 

stor/lång och i det andra fallet är det dyrbart att erosionsskydda undervattensslänten om vägen 

inte skulle gå att flytta. Dessutom är det risk för att erosionsskyddet av en sträcka innebär att 

problemet flyttar till en annan del av slänten utmed vattendraget. Det finns en risk för 

personskador i samband med bortspolad väg. Om nivåskillnaderna blir stora kan fordon köra 

ner och personer skadas allvarligt (ibid) 

 

Figur 6.2: Flödesschema för grovanalys utvecklat av Magnusson et al (2009). 
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6.4 Historiska skador på tillgångar 

I detta examensarbete så undersöks följderna av bortspolad väg och översvämningar. Vad 

finns det för rapporterade skadekostnader för olika tillgångsslag i vägtransportsystemet för 

dessa olyckor? För en definition av tillgångar se stycke 5.1.2. Rapporten Ökade vattenflöden, 

behov av ökade åtgärder inom väghållningen (Vägverket, 2002) är en sammanställning över 

de ca 200 större skador som inträffat mellan 1994 och 2000 pga ökade vattenflöden. Av dessa 

är 25 procent översvämningar, 50 procent helt eller delvis bortspolade vägar, 20 procent ras 

och skred och 5 procent underspolade brostöd. Total kostnad för återställning av 

väginfrastrukturen inklusive en mängd mindre skador var ca 600-700 Mkr under perioden. 

Kostnad för översvämningar var ca 100 Mkr och för bortspolade vägar ca 350 Mkr. 

Trafikanteffekterna (direkt finansiell kostnad) i form av ökade restidskostnader, 

fordonskostnader, trafikolyckor och emissioner, har varit i storleksordningen 70 Mkr. Orsaken 

till den ringa kostnaden för trafikanteffekter är att naturolyckorna i huvudsak drabbat mindre 

och medelstora vägar med måttliga trafikmängder. Inga personskador, miljöskador eller 

skador på tredje mans egendom har rapporterats som följd av skadorna på väganläggningarna.  

Vägverket et al (2009) uppskattar egendomsskadorna för perioden 1995-2007 till 80 Mkr per 

år. De uppskattar samhällskostnaderna orsakade av vägavstängningen till 10-15 procent av 

egendomsskadorna och nämner att inga allvarliga personskador skett. Rapporten skriven av 

Magnusson et al (2009) bekräftar att egendomsskador och finansiella skador dominerade vid 

bortspolad väg. Inte heller fram till år 2009 har några allvarliga personskador inträffat. De 

skriver dock att man inte helt kan bortse från den risken. Nyare data finns från skador i 

samband med snösmältningen i Norrland 2010 (MSB, 2011b).  Dokumenterade skador på 

tillgångar är bara egendomsskador i form av ca 150 skadade vägpartier med en total 

återställningskostnad på ca 100 Mkr. Inga personer skadades (ibid). Ett exempel på att en 

person skadats allvarligt i samband med en översvämning finns från översvämningarna i 

Göteborg nu i december (Lek, 2011). Kvinnan såg inte avspärrningarna kring 

översvämningen i mörkret utan körde ner med bilen i vattnet. (ibid) Enligt Östen Johansson 

(2011) på Trafikverket så är det just omständigheter som dimma och mörker som ökar risken 

för att avspärrningar inte upptäcks. 

Av litteraturgenomgången kan man konstatera att de vanligaste följderna vid översvämningar 

och bortspolad väg är egendomsskador i form av skada på vägen och finansiell kostnad för 

vägavstängningen. Det är dessa som är de stora kostnaderna. Andra typer av skador finns inte 

ens rapporterade för inträffade fall. Kostnaderna kommer från större skador och inte från små. 

Översvämningsexperten Günter Villman (2011) anser att återställningskostnaden efter en 

översvämning är svår att skatta. Agne Gunnarsson (2011), geotekniker på Trafikverket, 

hävdar att det normala översvämningsscenariot är att en mindre väg drabbas och 

översvämningen inte medför någon större skada på själva vägkonstruktionen. Om 

vattennivåerna stiger och sjunker relativt långsamt så händer inget i 9 fall av 10. Förutom att 

utföra en geoteknisk besiktning av vägen och städning av vägytan, när vattnet sjunkit undan, 

så kan normalt trafiken släppas på utan större tidsfördröjning. De skador som kan inträffa är 

att stödremsor och beläggningskanterna kan spolas bort där vattenhastigheten varit störst. 

Dessa skador är ofta begränsade till kortare avsnitt och relativt enkla att åtgärda. (ibid) Att 

vägen är mer eller mindre oskadad bygger dock på att den har stängts av innan större 
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bärighetsskador hunnit uppkomma (Vägverket, 2005b; Agne Gunnarsson, 2011) Den enda 

egentliga kostnadsposten för översvämningen är, om den inte antas skada vägen nämnvärt, 

kostnaden för att vägen är avstängd eller har reducerad kapacitet. Nordlander et al (2007) 

skriver om översvämningar att den vanliga konsekvensen är att vägens bärighet kan försämras 

och att detta innebär ökade kostnader för underhåll, men alltså åter ingen kostnad för att laga 

vägen direkt efter skadan.  

För skador i det mindre vägnätet så dominerar återställningskostnaderna över de finansiella 

kostnaderna. Undantaget är översvämningar som inte skadar vägen. Dock bör man ha i åtanke 

att indirekta finansiella kostnader inte är medtagna – så de verkliga finansiella kostnaderna 

bör vara åtminstone något större. För skador i det större vägnätet väntas de finansiella direkta 

kostnaderna vara betydlig större (Vägverket, 2002). Ett exempel som visar på de stora 

kostnaderna vid vägavstängningar i tätbebyggda områden är påseglingen av Essingeleden 

2006 (Vägverket, 2007). Detta är inte en olycka som beror på klimatförändringar eller 

extremväder men avstängningskostnaden är fortfarande intressant. Vägen var helt avstängd i 

tre timmar för södergående trafik och i elva timmar för norrgående trafik. En 

samhällsekonomisk analys med CONTRAM-modellen anger kostnaden för eftermiddagens 

avstängning av Essingeleden till 19 Mkr (ibid). Analysen av avstängningskostnaden av 

Essingeleden inkluderar också köeffekter. 

Indirekta kostnader av en vägavstängning är inte medtagna i beräkningarna av kostnaderna för 

något fall. Det finns ingen modell för att beräkna denna typ av kostnader. I Vald Vägsträcka 

Fördjupning (Vägverket, 2002b) framgår att industrier som är väldigt beroende av 

kontinuerlig vägtransportförsörjning kan drabbas hårt av uteblivna beställningar eller 

försenade leveranser. En helt bruten förbindelse är också väldigt allvarligt för boende och 

Räddningstjänstens transporter (ibid). Ett extremt exempel är om en pappersmassaindustri 

skulle bli isolerad (Agne Gunnarsson, 2011). Då handlar det om mångmiljonbelopp i 

produktionsbortfall per dygn. Det är något som inte får hända från ett ekonomiskt perspektiv. 

En översvämningsexpert (Günter Villman, 2011) bedömer att de indirekta kostnaderna kan 

uppgå till en 2-3 gånger så mycket som de direkta kostnaderna. 

6.5 Klimatförändringars inverkan på vägtransportsystemet 

Anpassning till klimatförändringar är identifierad som en av transportsektorns stora 

utmaningar (Stern, 2006; EEA at al, 2008, ITF, 2009). Enligt Klimat- och 

Sårbarhetsutredningen (2007) kommer konsekvenserna av klimatförändringarna att bli 

betydande för vägnätet. ”Den ökande nederbörden och ökade flöden innebär översvämningar, 

bortspolning av vägar och vägbankar, skadade broar samt ökade risker för ras, skred och 

erosion.” (s. 193).  Den största negativa påverkan på väghållning väntas från ökad nederbörd 

och efterföljande höga vattenflöden (Nordlander et al, 2007, s. 61). ”Om de beskrivna 

klimatscenarierna blir verklighet kommer antalet skred, ras, bortspolning av vägar och 

översvämningar öka väsentligt.” (ibid).  

Vägverket et al (2009, s. 89) har tolkat följderna av de klimatscenarier som SMHI levererade 

till Klimat- och Sårbarhetsutredningen för Vägverket och Banverket (idag Trafikverket). 

Deras slutsats är, att de flesta problem Trafikverket kommer att ställas inför på något sätt är 

vattenrelaterade. Vägverket et al. (2009, s. 89) skriver att ”Högre havsvattennivå samt större 
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och häftigare nederbördsmängder leder bland annat till problem med lågt liggande vägar och 

tunnlar, förändrade grundvattennivåer, förändrade portryck, ändrade flöden i strömmande 

vattendrag och ökande antal översvämningar. Exempel på negativa följdeffekter är ökande 

risk för ras och skred och ökande risk för erosion vid trummor, rörbroar och brofundament. 

Konsekvenserna av ökad nederbörd förstärks ytterligare av den förvandling som landskapet är 

utsatt för, genom till exempel nedläggning av jordbruk och ökade arealer med hårdgjorda 

ytor, då detta bidrar till minskad infiltration till grundvattnet och mer momentan ytavrinning.” 

Problemen de beskriver är inte jämnt fördelade över landet utan ökade nederbördsmängder 

väntas främst i fjällområdet samt sydvästra delarna av Sverige (ibid).  

Nordlander et al (2007) skriver att klimatförändringarna på lång sikt förväntas öka frekvensen 

av översvämmade vägar intill små vattendrag och vägunderfarter i hela Sverige. I södra och 

västra Götaland ökar översvämningsrisken väsentligt på vägar som ligger intill medelstora 

och stora vattendrag. T ex väntas ökade flöden i älvarna Nissan, Viskan och Ätran. I övriga 

Sverige är översvämningsrisken oförändrad, alternativt minskar på vägar intill denna typ av 

vattendrag. Översvämningsförhållandena anses i dagsläget vara i stort sett acceptabla, men 

väntas försämras i södra och västra Götaland. Förväntad frekvens av lokalt intensiva regn och 

extrem lokal tillrinning (100-årsflöden) används för att bedöma hur frekvensen av stora 

erosionsskador på vägar förändras på lång sikt. På lång sikt väntas en viss ökning av skador 

på vägar i trumlägen i hela landet. Den största ökningen kommer i de områden som redan idag 

har hög skadefrekvens, dvs i området som sträcker sig från västra Götaland och Värmland upp 

till mellersta Norrland. En del av orsakerna finns i de topologiska förhållandena i området. 

Bortspolad väg orsakad av lokalt intensiva regn kommer troligen att öka påtagligt i hela 

landet. För vägar intill vattendrag kan skadorna öka väsentligt i framförallt västra Götaland 

och Vänern-området. I inre Götaland, norra Svealand, södra Norrland förväntas dagens låga 

skadenivå kunna minska. (ibid) 

6.5.1 Föreslagna åtgärder 

Vägverket et al (2009) skriver att de ökade nederbördsmängderna tillsammans med 

nederbördens ökade intensitet ställer högre krav på att avvattningssystem som diken, trummor 

och rörbroar är i gott skick. Detta kommer att kräva ökad tillsyn av identifierade 

problemsträckor – vilka dessa är specificeras inte i rapporten. Ett system som förvarnar om 

intensiva regn tillsammans med beredskap för rensning av truminlopp minskar antalet 

bortspolade vägbankar. För de anläggningar som är mycket sårbara för höga 

nederbördsmänger är det inte tillräckligt med utökad drift och underhåll. För att säkra deras 

funktion kan förebyggande fysiska åtgärder behövas.  

Bortspolning av vägbankar kan förhindras genom att en ökad avrinning genom trummor och 

rörbroar säkras. Detta kan göras med hjälp av skydd mot igensättning av truminlopp, extra 

trumma, tätning av befintliga trummor och bankslänter och förbättrade erosionsskydd. 

Förhöjda havsnivåer och ökade nederbördsmängder gör att lågt liggande vägar, tunnlar och 

broar riskerar att översvämmas. Åtgärder mot detta kan vara höjning av konstruktioner eller 

invallning. Dessutom kan kapaciteten och driftsäkerheten hos pumpstationer vid underfarter 

under vägar behöva förbättras. (ibid) Klimat- och Sårbarhetsutredningen (2007) och 

Nordlander et al (2007) föreslår liknande åtgärder i form förberedelse för att snabbt anordna 
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provisorisk förbifart och återställa bortspolade vägbankar, skydda truminlopp mot 

igensättning, installera reservtrummor, förstärka vägbankar så att de tål tillfällig dämning och 

ökad tillsyn av sårbara trumlägen vid extrem nederbörd. En uttömmande genomgång av 

fysiska åtgärder mot bortspolning av väg görs i Magnusson et al (2009). Fysiska åtgärder är 

lämpliga att utföra i samband med underhåll när så är möjligt, eftersom det är mycket billigare 

(Nordlander et al, 2007). Enligt Magnusson et al (2007) så är beredskapsåtgärder som utförs i 

risksituationer vid bortspolad väg ofta lönsamma. De motiverar dock inte vilka åtgärder eller 

varför. 

Enligt Nordlander et al (2007) är vägavsnitten som är sårbara för översvämningar relativt 

välkända – dock specificeras de inte närmare i rapporten. De kan åtgärdas med måttliga 

insatser (höjning av väg) utom på de platser där vägen behöver grundförstärkas. Riskerna vid 

vägbankar som är högre än 5-6 meter och som ligger vid trumlägen som är sårbara för höga 

flöden är idag oacceptabla. Eftersom extrema flöden i små vattendrag väntas öka i hela 

Sverige är det angeläget att identifiera och åtgärda sårbara trummor under höga vägbankar. 

(ibid) 

6.5.2 Kostnader för skador och åtgärder 

Enligt Vägverket et al (2009) så visar erfarenheter från riskinventeringar och 

kostnadsuppskattning för åtgärder att en stor del av de stora skador som orsakas av erosion 

och översvämning kan förebyggas med samhällsekonomiskt motiverade åtgärder. Om det 

finns risk för personskador kan ytterligare insatser motiveras. Utifrån skadekostnader för 

perioden 1995-2007 beräknas den årliga årsrisken för alla potentiella skador vara ca 90 Mkr.  

Ungefär 75 procent av de förväntade stora skadorna bedöms kunna elimineras genom 

samhällsekonomiskt motiverade förebyggande åtgärder. Nuvärdet av denna skadereduktion är 

ca 1700 Mkr och åtgärdskostnaden bedöms totalt vara ca 930 Mkr. Åtgärdskostnaden är 

baserad på expertbedömningen att nettovärdeskvoten i medeltal är 0.5, för mer om NNK-

beräkningar se sektion 5.2.1. Vägverket et al reserverar sig dock för att åtgärdskostnaden bara 

bygger på historisk skadekostnad för perioden 1995-2007 och baseras på denna periods klimat 

och att kostnaden till övervägande del är orsakad av översvämningar och erosion och till 

mindre del av ras och skred. 

Enligt Klimat- och Sårbarhetsutredningen (2007) är det tydligt samhällsekonomiskt lönsamt 

för väg- och järnvägsektorn att implementera förebyggande åtgärder istället för att vänta tills 

skador uppkommer. Samtidigt konstateras de stora svårigheterna att utifrån klimatscenarier 

med kartor över olika klimatindex bedöma hur olika tekniska och ekologiska system 

påverkas. Klimatscenarierna är osäkra, liksom framtida utveckling (ibid). 

Konsekvensbedömningar och kostnadsberäkningar i Klimat- och Sårbarhetsutredningen bör 

därför tolkas försiktigt och syftar främst till att visa på möjliga storleksordningar för kostnader 

(ibid).  Enligt Nordlander et als (2007) grova bedömning som utgör underlag till Klimat- och 

Sårbarhetsutredningen så ökar kostnaderna för större erosions- och översvämningsskador på 

lång sikt med 50-150 Mkr/år i dagens penningvärde och vid dagens bedömning av indirekta 

kostnader. För ras och skred är motsvarande kostnadsökning 20-50 Mkr/år. I dessa kostnader 

inkluderas den typ av händelser som inträffar årligen eller med några få års mellanrum på 

vägnätet som helhet. (ibid) Klimat- och Sårbarhetsutredningen anger också att man kan anta 
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att frekvensen av stora skred med skadekostnad på över 100 Mkr kommer att öka. Denna typ 

av händelser har hittills varit sällsynta inom vägsektorn.  

Total ökad kostnad fram till 2100 för reparationer av vägar och broar pga 

klimatförändringarna bedöms i Klimat och Sårbarhetutredningen (2007) vara mellan 9 och 13 

miljarder kronor. Det bedöms kosta mellan 2-3.5 miljarder kronor att förbygga 50 procent av 

skadorna, varför åtgärderna anses mycket lönsamma. I denna summa är inte kostnaderna för 

stora skred medräknad.  Återställning av vägar efter översvämning av de stora sjöarna kan bli 

dyrbar, 900 Mkr beräknas den totala kostnaden vara för dagens 100-årsnivå i Vänern (ibid). 

Motsvarande totalkostnad för översvämning i Mälaren är 8 Mkr (ibid), se Statens Offentliga 

Utredningar (2006) för detaljer. Fysiska åtgärder på väginfrastrukturen som kan utföras i 

samband med ordinarie byte av anläggningsdel eller vid ombyggnation av väg sparar in stora 

summor, eftersom det är mycket billigare än att utföra åtgärden separat (Nordlander et al, 

2007). Nordlander et al (2007) antar att hälften av åtgärderna som behöver utföras kan göras 

på detta sätt till en tiondel av kostnaden mot att utföra åtgärden separat. 

Angående vilken del av infrastrukturen som är viktigast att klimatanpassa så skriver Rankka 

& Rydell (2005, s. 7) att dessa är ”de delar som medför störst skador vid en eventuell olycka 

samt långsiktiga anläggningsinvesteringar som skall finnas kvar under lång tid”. Något som 

potentiellt kan leda till onödiga avbrott är att bristande resurser idag ibland leder till att 

underhåll bortprioriteras, vilket drabbar robustheten hos vägnätet (Vägverket et al., 2009). 

7 Åtgärder 
Det finns olika typer av åtgärder för att minska risken för naturolycka. Åtgärder kan antingen 

minska risken för eller konsekvensen av en olycka (Vägverket 2005a, Magnusson et al., 

2009). Detta motsvarar Hollings två perspektiv, ”går ej sönder” (fail-safe) och ”går sönder på 

ett säkert sätt” (safe-fail) på åtgärder (Holling, 1981 citerad av Berdica, 2002). I 

examensarbetet kallas dessa två åtgärdstyper för sannolikhetsreducerande respektive 

konsekvensminskande åtgärder. Dessa åtgärdstyper påverkar skador på tillgångar på olika 

sätt. I Figur 7.1 visualiseras hur klimatförändringarna kan ses hänga samman med skador på 

tillgångar och på vilket sätt sannolikhetsreducerande respektive konsekvensminskande 

åtgärder påverkar storleken på skadorna. För att bilden ska spegla helheten är också en del 

extremväder och naturolyckor som inte är i fokus i examensarbetet medtagna. 



41 

 

 

Figur 7.1: Samband mellan klimatförändringar, åtgärder och skador på tillgångar. Bilden beskriver hur olika 

klimatscenarier ger olika spann av normalt väder. Detta normala väderspann ger i sin tur olika sannolikheter för 

extremväder av olika slag som stormar av olika magnituder, stora regnmängder, höga flöden och extrema 

temperaturer etc. Dessa extremväder kan i sin tur ge upphov till naturolyckor som påverkar vägtransportsystemet 

som skred, ras, bortspolade vägar och översvämningar. Om extremvädret ger upphov till en olycka eller inte beror på 

var det inträffar. Sårbarheten på en specifik plats i vägtransportsystemet beror bl a på vilket typ av objekt – väg, bro, 

bana – som ligger på platsen samt dess konstruktion och på den fysiska omgivningen. Notera hur 

sannolikhetsreducerande åtgärder påverkar sårbarheten på en plats medan konsekvensreducerande åtgärder påverkar 

storlek på skada på tillgångar. Källa: Egenproducerat diagram. 

Sannolikhetsreducerande respektive konsekvensminskande åtgärder kan i sin tur delas in i 

undergrupper utifrån när åtgärden sätts in. Följande uppdelning gör i examensarbetet: 

Konsekvensminskande åtgärder delas in i undergrupperna avhjälpande åtgärder, 

beredskapsåtgärder och förebyggande åtgärder. Sannolikhetsreducerande åtgärder delas in i 

beredskapsåtgärder och förebyggande åtgärder. Åtgärderstyperna visas i Figur 7.2. De 

åtgärder som presenteras i följande stycken är antingen sådana att de finns med i litteraturen 

eller har nämnts av någon av Trafikverkets experter. 
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Figur 7.2: Sannolikhetsreducerande respektive konsekvensminskande åtgärder med respektive undergrupper av 

åtgärder. Källa: Egenproducerat diagram. 

7.1 Avhjälpande åtgärder  

Avhjälpande åtgärder är åtgärder som utförs när en olycka väl har inträffat (Sten Wickberg, 

2011). De åtgärder som används är; leda om trafik på omledningsväg, bygga tillfällig väg 

eller reservbro (Sten Wickberg, 2011; Günter Villman, 2011). Omledning utförs i 99 procent 

av alla fall och för en del av dessa fall utförs också någon av de andra åtgärderna (Sten 

Wickberg, 2011). I en riskanalys så bör omledningsvägens sårbarhet bedömas tillsammans 

med ordinarie väg för att säkerställa att omledningsvägen inte blir ofarbar av samma olycka 

(Lennart Roos; 2011). Den tillfälliga vägen byggs på eller vid sidan om den ordinarie vägen 

och klarar normalt bara lätt trafik. Tillfällig väg och reservbro är åtgärder som bara utförs i 

fall återställningstiden är lång (Nordlander et al, 2007) eftersom det tar minst ett par dygn att 

färdigställa dessa åtgärder. (Sten Vickberg, 2011) De tre nämnda åtgärderna är alla aktuella 

att överväga om väg har spolats bort.  

Vid en översvämning är situationen lite annorlunda. En översvämning behöver inte alltid 

innebär att vägen är helt avstängd för trafik utan ibland kan en del av vägen vara farbar (Agne 

Gunnarsson, 2011) alternativt så kan den ibland göras farbar genom att en mindre utfyllnad 

läggs på vägen för att på en begränsad vägbredd kunna ta fram trafik (Vägverket, 2005b). 

Alternativt är vägen helt avstängd, men eftersom en översvämning normalt inte varar så länge 

så är tillfällig väg och reservbro ändå onödiga alternativ. Detta förutsätter förstås att vägen 

inte blir helt förstörd av översvämningen. Risken med att lägga utfyllnad på väg för att skapa 

framkomlighet är att större fyllningar kan medföra sättningsskador och förhöjd skredrisk och 
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fyllningar i sättningssvackor på mossar kan orsaka markgenombrott som medför stora 

återställningskostnader och långvariga trafikavbrott (Vägverket, 2005b). 

7.2 Beredskapsåtgärder 

Beredskapsåtgärder är åtgärder som utförs i samband med en risksituation. Vattenrelaterade 

risksituationer som är relevanta i examensarbetet är t ex extrema regn eller höga flöden. 

Generella beredskapsåtgärder är t ex ökad övervakning genom att titta till riskplatser eller 

larmsystem som reagerar t ex på farliga nivåer av vatten (Agne Gunnarsson, 2011). Om de är 

sannolikhetsreducerande eller konsekvensminskande beror på vad man väljer att göra när man 

konstaterat att de råder förhöjd risk för naturolycka. Sannolikhetsreducerande 

beredskapsåtgärder är trumrensning och översvämningsbarriärer (Sten Wickberg, 2011). 

Trumrensning förhindrar igensättning av trumman och minskar på så sätt risken för att en väg 

spolas bort (Magnusson et al, 2009). Översvämningsbarriärer är dock bara en aktuell åtgärd 

om avstängningskostnaden för vägen är mycket stor, se stycke 7.4.  

En konsekvensminskande beredskapsåtgärd är trafikvakt som stänger av vägen så att inga 

personer skadas (ibid). Ytterligare en effekt av trafikvakt är att skador på fordon och gods 

undviks. Vägen ska alltid stängas av inom sex timmar vid synbar risk för bortspolning och 

eftersom förloppet normalt är långsamt och tar uppåt 24 timmar brukar det finnas gott om tid 

att stänga av den (Östen Johansson, 2011). Samtidigt skriver Nordlander et al (2007) att det i 

praktiken fungerar så att allmänheten bevakar och stänger av vägen, vilket är oacceptabelt. De 

tycker att eftersom stora erosionsskador föregås av intensiva regn borde väghållaren kunna 

klara uppgiften. 

7.3 Förebyggande åtgärder 

Förebyggande sannolikhetsreducerade åtgärder är olika fysiska åtgärder som på något sätt 

bygger bort risken. Exempel på åtgärder mot bortspolad väg från Magnusson et als (2009) 

uttömmande lista är; öka trumdimension, extra trumma, täta trumma, täta vägbank, 

skyddsgaller för trumma, trumgrop, kontrolldamm/fångstdamm, skydda trumläge, flacka ut 

och erosionssäkra slänter. För detaljer se Magnusson et al (2009). Exempel på åtgärder mot 

översvämning är höja väg och invallning. Ytterligare en indelning som kan vara rimlig att 

göra av denna kategori är att dela upp åtgärder som sker inom Trafikverkets vägområde 

respektive de som sker utanför.  

Dessutom kan man skilja på åtgärder som sker i samband med ordinarie underhåll av väg och 

de som måste göras separat, eftersom dessa som tidigare nämnts är olika dyra. En orsak till att 

det kan vara intressant att skilja på åtgärder inom och utom vägområdet är att olika lagar 

gäller för att få beträda mark eller få markåtkomst (ibid). Trafikverket är inte ansvarigt för 

anläggningar utanför vägområdet och saknar också makt att bestämma över dessa. Ett 

exempel är att ett vanligt problem vid t ex översvämningar är att de orsakas av dåligt 

underhållna terrängdiken som inte ligger inom vägområdet och som Trafikverket därför inte 

kan kontrollera (Agne Gunnarsson, 2011). Oavsett om åtgärden utförs inom eller utanför 

vägområdet så gäller hänsynsreglerna i kapitel 2 i miljöbalken (Magnusson et al, 2009). Om 

åtgärden utförs inom detaljplanelagt område finns specifikationer av vilken markanvändning 

som är tillåten och då kan detaljplanen behöva ändras. För åtgärder som påverkar vattendrag 
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gäller dessutom lagar som rör vattenverksamhet. För mer information se Magnusson et al 

(2009).  

Förebyggande konsekvensminskande åtgärder minskar avbrottstiden eller förbättrar 

omledningsvägarna. Avbrottstiden kan minskas genom att planera för hur återställning av 

vägen ska gå till, säkra tillgången på byggmaterial till en eventuell återställning eller genom 

att bygga en provisorisk förbifart. Förbättrad omledning handlar om att informera och leda 

trafiken rätt vid en avstängning och om att förbättra omledningsvägars kvalitet t ex genom 

bättre bärighet, större bredd eller fri höjd. I detta ingår också att det ska finnas en utpekad 

omledningsväg. (ibid) 

Ytterligare en klass åtgärder som minskar konsekvensen av ett avbrott, men som Trafikverket 

inte behandlar, är att samhället kan göras mindre transportberoende. Detta kan t ex handla om 

att företag inte ska använda sig av ”just-in-time” lagringsprincipen utan ska ha vissa mängder 

i lager så att det blir mindre dyrbart att transporter är försenade, eller att mer livsmedel lagras 

eller produceras lokalt. Ju mer självförsörjande samhället är desto mindre beroende är det av 

transporter. Denna typ av strategier går ut på att minska beroendet av transporterna, men kan 

också handla om att generellt minska trafiken. Ju färre bilar det är på vägen ju mindre blir 

kostnaden för avstängning. IT-lösningar som innebär att fler kan jobba på distans är ett 

möjligt sådant alternativ. 

7.4 Översvämningsbarriärer 

En rapport skriven av Aquafence i Sverige (2010) utreder användning av 

översvämningsbarriär som åtgärd för att undvika att översvämningar drabbar 

vägtransportsystemet. Följande redogörelse för innehållet i rapporten är både baserat på 

innehållet i Aquafence i Sverige (2010) och muntliga förtydliganden av innehållet i rapporten 

gjorda av huvudförfattaren Günter Villman (2011): De platser som är aktuella att skydda är 

sådana där avbrott kostar samhället mest. I rapporten så har riskplatser på europavägar, 

viktiga landsvägar och pendlingsvägar i region Öst undersökts. Fokus är dock främst på 

översvämningar orsakade av förhöjda vattennivåer i Mälaren. Kostnaden för en 

beredskapslösning a 14 600 meter som kan skydda utpekade riskpunkter beräknas vara 147 

Mkr för den första 25-årsperioden. I detta ingår inte personalkostnader, som uppgår till ca 0.5 

Mkr per plats och gång lösningen används.  

De samhällsekonomiska kostnaderna för en 10 dagars avstängning av riskpunkterna bedöms 

grovt vara ca 271 Mkr. Rapportens slutsats är att beredskapslösningen är lönsam. Dock är 

lösningen bara aktuell att använda för nyckelvägar och platser så som de utpekade i rapporten. 

Skalas lösningen upp till att gälla för hela Sverige beräknas den fasta kostnaden vara ca 15 

miljoner kronor årligen plus ca 0.5 miljoner konor per gång som lösningen används på en 

plats. Det går inte att identifiera vad det kostar att ha en beredskapslösning med 

översvämningsbarriärer för en specifik plats. Denna typ av lösning används och upphandlas 

för en region. Poängen är just att inhandlat material och kompetens kan användas på flera 

ställen.  

Perspektivet i rapporten är att samhällets fortsatta existens ska tryggas snarare än att 

nyttovärdeskvoter beräknas för olika åtgärder mot översvämning och det lönsammaste 

alternativet genomförs. De finns inga beräkningar av årsrisken för översvämningar på de 
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utpekade platserna, utan författarna nöjer sig med att konstatera att det blir ”väldigt dyrt” om 

det händer. Därför måste platserna tryggas. Vad det kostar att bygga bort riskerna på 

riskplatserna är inte utrett. Författarna kostaterar att det kortsiktigt är alltför dyrt eller inte 

tekniskt möjligt (kostar tid, finns begränsat antal entreprenörer etc) att bygga bort alla risker. 

Riskerna byggs bort antingen genom att säkra själva huvudvägen mot översvämningar eller 

genom att förbättra omledningsvägen till BK1. Günter Villman uppskattade att kostnaderna 

kunde ligga i spannet mellan ett par miljoner upp till miljarder beroende på vad som skulle 

byggas om.  

Alla ombyggnationer innebär utöver byggkostnaden också en indirekt kostnad pga att vägen 

får nedsatt kapacitet under byggtiden. Detta är en stor kostnadspost på hårt trafikerade vägar. 

Beredskapslösningen är alltså tänkt att användas på kort och medellång sikt. Den är inte ett 

alternativ istället för att bygga bort risker – utan en kompletterande lösning som används 

innan riskerna hunnit byggas bort. För att identifiera vilka platser som bör byggas om samt 

hur behövs en noggrannare risk- och åtgärdsanalys för de enskilda platserna. (Aquafence i 

Sverige AB, 2010; Günter Villman, 2011) 

7.5 Metod för att besluta om vilken åtgärd som ska utföras 

Trafikverket använder sig, som tidigare nämnts, av metoden i Riskanalys Vald Vägsträcka för 

att bedöma riskplatser. Agne Gunnarsson, geotekniker på Trafikverket, beskriver ett slags 

arbetssätt för att hanterar riskobjekt (Agne Gunnarsson, 2011). Överväganden görs mellan 

följande ungefärliga kategorier av åtgärder: 

1. Fysiska åtgärder: Aktuella för objekt med hög risknivå. Det kan vara stora problem 

med att omleda trafik, vara fara för omgivningen etc. 

2. Mindre åtgärder: Små åtgärder som faller inom ramen för drift och underhåll. Kan 

innebära t ex att förstärka slänter, förbättra avvattningssystem. 

3. Upprätta beredskapsplan: Ökad övervakning genom att titta till riskplatser, larmsystem 

som reagerar t ex på farliga nivåer av vatten, vägomledningsplan etc. 

4. Säkerställa vägnätet för omledning: Risken bedöms vara sådan att det är lönsammast 

att inte utföra någon direkt åtgärd. Dock måste det säkerställas att det finns ett 

acceptabelt vägnät för omledning.  

Åtgärdstyperna ovan är tänkta att vara i fallande kostnadsordning. Dock är det inte säkert att 

detta alltid stämmer. Om man t ex undersökt omledningsvägsmöjligheterna på punkt 4 och 

kommer fram till att dessa är mycket dåliga och det är alltför dyra att ställa i ordning så bör 

kanske någon av de andra åtgärdstyperna övervägas. Då är det kanske bättre att bygga bort 

risken ändå. (ibid) Det finns ett behov av att utveckla en tydligare metod för när olika typer av 

åtgärder ska genomföras – en fyrstegsprincip för riskhantering av objekt (Håkan Nordlander, 

2011; Bo Kristoffersson, 2011) De fyra kategorier som Agne Gunnarsson beskriver stämmer 

ganska bra överens med kategoriseringen av åtgärder som görs i examensarbetet. Skillnaden 

ligger främst i att beredskapsåtgärder och konsekvensminskande åtgärder slås samman i 

kategori ”Upprätta beredskapsplan” samt att mindre åtgärder ses som en separat kategori, 

istället för att hanteras tillsammans med övriga fysiska åtgärder.  
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8 Modeller och förenklingar 
I detta kapitel beskrivs konsekvensen av en naturolycka, vilka existerande modeller som finns 

för att räkna på kostnader för naturolyckor, vilka förenklingar som görs i beräkningar i 

examensarbetet, hur förenklingar inverkar på relationen mellan åtgärder, samt hur nyttan av 

åtgärder kan beräknas. Med hjälp av de modeller, formler och antaganden som presenteras så 

kan NNK beräknas för de fall som studeras i examensarbetet. 

8.1 Konsekvenser 

Konsekvensen av en naturolycka i form av skada på tillgångar beräknas med ekvation ( 6 ). 

Den totala kostnaden är alltså summan av kostnaderna för skada på varje tillgångstyp. Dessa 

skador kan finnas både inom vägtransportsystemet och i omgivningen. Om man mäter 

lönsamhet med olika åtgärder för att skydda VTS så är det bara intressant att titta på de 

kostnader som faktiskt påverkas av åtgärden man överväger. Om lösningen på 

översvämningsproblematik t ex är att höja vägen så kommer inte detta att påverka ifall  hus i 

omgivningen blir skadade av en översvämning. Skadorna på dessa hus är relevanta om man 

vill summera vad översvämningen som helhet kostar, men inte alls relevanta för att räkna på 

lönsamheten med att höja vägen. Bara för åtgärder som påverkar skador i omgivningen är det 

relevant att ta med kostnaden för dessa när man räknar på åtgärdens lönsamhet. Ett exempel 

där skador i omgivningen kan vara relevanta är en bortspolad väg, där den bortspolade 

vägbanken skadat t ex hus eller miljön i omgivningen. 

            

där   egendomsskador,   personskador,   finansiella skador,   miljöskador och   

immateriella skador. 

 ( 6 ) 

De olika kostnaderna är olika svåra att identifiera för konkreta och fiktiva fall. Av denna 

anledning måste förenklingar göras för att kunna räkna på fallen. Dessa beskrivs i stycke 8.3. 

8.2 Existerande modeller 

I detta stycke presenteras kända formler och modeller för att räkna på olika kostnader för 

skador på tillgångar i samband med naturolyckor. I de få fall då experter som författaren till 

examensarbetet kontaktat yttrat sig om någon av dessa modeller finns också deras 

kommentarer medtagna. De modeller och formler som presenteras är förenklade. Mer exakta 

värden för direkta kostnader för vägavstängning skulle kunna fås genom att använda 

Trafikverkets effekt- och kalkylmodell SAMPERS eller EVA-systemet, Trafikverkets system 

för effektberäkning vid väganalyser (Vägverket, 2005b). Dessa modeller är emellertid alltför 

komplexa för att användas inom ramen för detta examensarbete varför bara de förenklade 

modellerna och formlerna kommer att användas. 

8.2.1 Återställningskostnad och återställningstid för bortspolad väg 

I rapporten skriven av Magnusson et al. (2009) presenteras ett diagram för skadekostnad för 

bortspolad väg i trumläge. Detta diagram är inlagt som Figur 8.1. 
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Figur 8.1: Skadekostnad för bortspolad väg i trumläge. E=återställningskostnad, F=direkt finansiell kostnad, ÅDT = 

årsmedeldygnstrafik och L = vägförlängning genom omledning. Källa: Magnusson et al (2009) 

I Figur 8.1 visas bara återställningskostnaden i linjen med de blå snedställda kvadraterna. I 

linjen med de gula trekanterna finns både den direkta avstängningskostnaden och 

återställningskostnaden. Genom att räkna baklänges med hjälp av ekvation ( 9 ) har 

författaren tagit fram den avstängningstid för vägen som antas i figuren för olika 

vägbankshöjder genom att jämföra de två nämnda linjerna. Eftersom kostnaden är avläst i 

diagrammet får värdena betraktas som ungefärliga. Avstängningstiderna för olika bankhöjder 

presenteras i Tabell 8.1. 

Bankhöjd 

(m) 

Tid 

(dagar) 

4 3 

6 4,5 

8 6,5 

10 9,5 

12 13 

Tabell 8.1: Avstängningstider vid bortspolad väg för olika bankhöjder tolkade från Figur 8.1. 

Avstängningstiderna sägs i rapporten bygga på verkliga fall (Magnusson et al, 2009). Enligt 

en specialist på Trafikverket beror vägens återställningstid på tillförda resurser i 

lagningsarbetet (Agne Gunnarsson, 2011). Han upplevde att avstängningstiderna i tabellen var 

låga. Dessutom nämns att återställningstiden kan vara veckor för höga vägbankar i 

Nordlander et al (2007), vilket den i och för sig är för väg med 12 meters bankhöjd. 
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8.2.2 Direkt finansiell kostnad 

Vald Vägsträcka Fördjupning (Vägverket, 2005b) beskriver en modell för hur direkta 

kostnader orsakade av en vägavstängning förenklat kan beräknas. Ekvationerna ( 7 ) och ( 8 ) 

beskriver dessa samband. Direkta kostnader kan uttryckas med hjälp av ekvation ( 7 ). 

Ekvation ( 8 ) beskriver den finansiella kostnaden för att använda en väg.  

                           

där       är kostnad för att använda omledningsvägen,       är kostnaden för att 

använda ordinarie väg  

                                                      

             

där ÅDT anger fordon per dygn i respektive klass, k är kilometerkostnad för 

respektive klass tas från Tabell 8.2 och    längden på vägen, Pb = personbilar, Lbu 

= lastbilar utan släp, Lbs = lastbilar med släp 

( 7 ) 

 

 

( 8 ) 

Till ekvationerna hör en tabell med värden från EVA-systemet som kan användas för att 

förenklat beräkna samhällsekonomisk kostnad vid vägavstängning (den direkta finansiella 

kostnaden). I denna kostnad ingår restid, fordonskostnad, emissioner, drift och underhåll. 

(ibid) Värdena finns i Tabell 8.2 nedan. I en förenklad EVA-beräkning med formlerna 

inkluderas inte köeffekter, vilket borde vara uppenbart eftersom beräkningsformeln är linjär. 

Inte heller med riktiga EVA eller SAMPERS kan köeffekter till fullo beräknas – de använder 

båda en mycket förenklad modell för dessa (Vägverket, 2009b). För att helt kunna räkna på 

köeffekter behövs t ex en s k CONTRAM-modell som finns för ett par tätorter (Vägverket, 

2009a) 

 Pb Lbu Lbs 

Motorväg 110 3,268 7,976 14,277 

Motorväg 90 3,350 8,027 14,173 

Väg > 11.5m 110 3,433 8,118 14,578 

Väg > 11.5m 90 3,482 8,175 15,455 

Väg<=11.5m 90 3,463 8,148 14,937 

Väg<=11.5m 70 3,630 8,312 15,090 

Väg<=11.5m 50 4,490 9,671 15,663 

Tabell 8.2: Kostnad kilokronor (kkr) per 1000 ÅDT och km och dygn för olika vägar och bredder för personbilar 

(Pb), lastbilar utan släp (Lbu) och lastbilar med släp (Lbs). Kostnaderna inkluderar restid, fordonskostnader, 

emissioner och drift och underhåll. Källa: (Vägverket, 2005b) 

Det finns också en tabell över vilka lastbilsandelar som är rimliga att anta för olika vägtyper 

om uppgifter saknas (Vägverket, 2005b). Denna presenteras i Tabell 8.3 nedan. 



49 

 

Vägkategori Lastbil utan släp (lbu) Lastbil med släp (lbs) 

Europaväg 6 % 8 % 

Riksväg och primär länsväg 4 % 4 % 

Sekundär och tertiär länsväg 2,5 % 2,5 % 

Väg i tätort 4 % 3 % 

Tabell 8.3: Andel lastbilar som kan antas för olika vägtyper om aktuella uppgifter saknas. 

Dessutom finns en schablonmetod för att beräkna kostnaden av en vägavstängning. Denna 

beskrivs av Figur 8.2. 

 

Figur 8.2: Schablonmetod för bestämning av konsekvensklass vid vägavstängning, beroende på ÅDT och hur länge 

vägavstängningen varar. Diagrammet visar de direkta kostnadsökningarna och är framtaget för en riksväg/primär 

länsväg, <11,5 m bred, 90 km/h, där omfartsvägen har samma standard som ordinarie vägsträcka. Källa: (Vägverket, 

2005b) 

I Vald Vägsträcka Fördjupning (ibid) finns det också exempel på hur man beräkna vad det 

kostar att en väg har nedsatt kapacitet med bara ett körfält öppet. Kostnaden för skytteltrafik 
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på vägen beskrivs av ett diagram för några olika avstängningslängder och vägtyper. Denna 

kostnad tar dock inte hänsyn till köeffekter på vägen. Se Vägverket (2005b) för detaljer. 

I rapporten skriven av Magnusson et al. (2009) beskrivs en formel för hur man kan göra 

grövre överslagsberäkningar för den direkta avstängningskostnaden, se ekvation ( 9 ). I den 

antas andelen lastbilar med och utan släp var 4 procent vardera och omledningsvägens kvalitet 

- den samma som den ordinarie vägens (båda har bred ≤ 11,5 meter och hastighet 90 km/h).  

              

   ÅDT = årsmedeldygnstrafik, L= vägförlängning i km, d = avbrottetstid i dygn 

( 9 ) 

 

8.3 Gjorda förenklingar 

Två huvudsakliga typer av förenklingar görs. Dels förenklas hur kostnaderna för en 

naturolycka uppskattas, dels förenklas hur nyttan och kostnaden för en åtgärd uppskattas.  

Den exakta skadekostnaden orsakad av naturolycka är okänd tills dess att den inträffar. Även 

när en naturolycka inträffat är det svårt att mäta alla indirekta kostnader (t ex indirekt 

finansiell skada) som olyckan ger upphov till. Dessutom finns det kostnader som inte är 

mätbara (t ex värdet av en skadad naturmiljö eller immateriell skada). Den här typen av 

beräkningar kan därför aldrig bli helt exakta. För att kunna beräkna den exakta nyttan av och 

kostnaden för varje åtgärd på varje plats så måste varje plats och åtgärd undersökas specifikt. 

Nyttan och kostnaden beror på väldigt många olika faktorer och det behövs stora mängder 

expertkunskap och platskännedom bara för att göra en ungefärlig uppskattning av alla värden 

som bidrar till nytta och kostnad. Nyttan och kostnaden för åtgärd kan därför lika lite som 

kostnaden för en naturolycka bli helt exakta. En fullständig platsspecifik modell för att räkna 

på åtgärder är en alltför omfattande uppgift och är heller inte målet för detta examensarbete. 

De beräkningar som utförs syftar till att grovt undersöka åtgärders lönsamhet och därför har 

många förenklingar införts. Dessa är inspirerade av de förenklingar som görs i Trafikverkets 

egna räkneexempel (Magnusson et al, 2009; Aquafence i Sverige AB, 2010). Trafikverkets 

eget räkneexempel i Magnusson et al. (2009) är ett av fallen som analyseras i examensarbetet 

och är utgångspunkt för ännu ett exempel. Den allmänna förenkling som görs är att bara 

mätbara kostnader tas med i analysen. Förenklingarna blir lite olika beroende på om det är ett 

räkneexempel eller ett riktigt fall som räknas på. För de verkliga fallen utgår man från de data 

Trafikverket har tillgängliga eller kan uppskatta. Effekter av de gjorda förenklingarna och hur 

saknade faktorer kan påverka resultatet kommer att diskuteras i analysen av fall.  

Nedan följer först förenklingarna för skada på varje tillgångstyp (för definition av tillgångar 

se stycke 5.1.2), sedan förenklingarna för nyttor och kostnader för åtgärder samt vilka 

åtgärder som ställs mot varandra i fallen. 

1. Egendomsskada 

Kostnaden för skada på egendom förenklas till återställningskostnaden för vägen eller 

de uppgifter Trafikverket har tillgängliga. Kostnader som faller under ordinarie 

underhåll av vägen bortses ifrån.  
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2. Personskada 

Dödfall sätts till kalkylvärde 18.4 Mkr och svår personskada till 3.3 Mkr, år 2005 års 

värden som används i EVA-systemet (Magnusson et al, 2009). Skadekostnaden är 

summan av sannolikheten för respektive skada multiplicerat med respektive 

kalkylvärde. 

3. Finansiell skada 

Kostnaden för att en väg är avstängd beror på längd och kvalitet på omledningsväg. 

Tyvärr är normalfallet inte så enkelt som att det brukar finnas en enda omledningsväg 

som alla trafikanter kör. Tvärtom finns det ofta olika alternativa vägar beroende på 

trafikanternas start- och slutpunkter. Lokal och regional trafik kommer att ha olika 

vägar som kortaste omväg. Trafiken leds normalt om på vägar av sämre standard än 

den ordinarie vägen och olika omledningsvägar kan ha olika standard. Om 

omledningsvägarna inte har kapacitet nog att klara all trafik från den ordinarie vägen 

så uppstår köer. Utöver kostnaden för att använda omledningsväg kan en kostnad 

tillkomma för när vägen åter tas i bruk, men med nedsatt kapacitet. I beräkningarna 

kommer finansiella kostnader att förenklas till direkta kostnader. Det antas finnas en 

omledningsväg för all trafik eller två omledningsvägar, där den ena är för personbilar 

och den andra är för tung trafik. Ekvation ( 7 ) och ( 8 ) används för att beräkna 

finansiell skada. I dessa formler tas inte hänsyn till köeffekter på omledningsvägen. 

Kostnaden för att vägens kapacitet eventuellt är nedsatt efter avstängningen tas inte 

med. 

4. Miljöskada och immateriell skada 

Kostnaden för miljöskada och immateriell skada sätts till de värden Trafikverket har 

tillgängliga, alternativt bortses helt ifrån om inga värden finns. 

5. Sannolikhet för naturolycka 

Om det finns en sannolikhet angiven för naturolyckan används den för att beräkna 

årsrisken. Att diskutera vad en förändrad sannolikhet innebär är viktigt att göra för alla 

fallen, eftersom klimatförändringarna troligen kommer att innebära ökade 

sannolikheter i framtiden.  

6. Åtgärdskostnad 

I kostnader för åtgärder tas bara den direkta kostnaden för att utföra åtgärden med. 

Hänsyn tas inte till om en åtgärd kan reducera vägens kapacitet medan den utförs. 

7. Åtgärdsnytta 

Nyttan av en sannolikhetsreducerande åtgärd antas vara en specifik procentsats och 

beror alltså på den totala konsekvensen av olyckan. Nyttan av en 

konsekvensminskande åtgärd är antingen en kortare avstängningstid, eller en bättre 

omledning. Nyttan av att minska avstängningstiden eller av bättre omledning mäts 

med den minskade direkta finansiella kostnaden. Förenklingar för denna kostnad 

beskrivs av punkt 3, ovan. Formler för att beräkna nyttorna beskrivs i stycke 8.5. 

8. Åtgärder som jämförs 

De fysiska åtgärder för att förhindrar naturolyckan som undersöks är de som 

Trafikverket valt eller övervägt. Dessa åtgärder ställs mot eventuell beredskapsåtgärd 

och olika konsekvensminskande åtgärder. För att konsekvensminskade åtgärder som 

minskar återställningstiden för vägen ska vara aktuella måste det finnas en 
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återställningstid. Konsekvensen av en översvämning som inte skadar vägen kan t ex 

inte minskas genom en plan för återställning eller lagrat material för återställning. 

8.4 Förenklingars inverkan på relationer mellan åtgärder 

Hur stora är de bortförenklade skadorna på tillgångar, om några sådana finns? Detta är helt 

avgörande för om en förenkling verkligen påverkar storleksförhållanden mellan nyttorna för 

olika åtgärder. Såsom beskrivits i stycke 6.4, är de största skadekostnaderna normalt skada på 

egendom och finansiell kostnad. Skador på andra tillgångar finns inte ens för det stora antal 

fall som Trafikverket undersökt.  Indirekt finansiell kostnad är potentiellt en stor kostnad, men 

storleken är helt beroende på platsen för olyckan. På samma sätt förhåller det sig med 

miljöskador. Immateriella skador är svårskattade, men rimligtvis ganska små för ett enskilt 

fall av den typ som tas upp i rapporterna. I resonemangen som följer är det viktigt att komma 

ihåg att effekten av förenklingar helt beror på storleken på skadan som bortses ifrån.  

Rangordningen av nyttor av olika åtgärder påverkas inte speciellt mycket av att små skador 

förenklas bort, även om dessa skador bara påverkar en viss åtgärdstyp. 

Beroende på om en åtgärd minskar konsekvensen eller sannolikheten för en naturolycka så 

påverkas åtgärdsnyttan av olika skadekostnader på olika tillgångar. Gjorda förenklingar 

påverkar därför åtgärdstyperna olika mycket och på olika sätt. Förenklingarna kan antingen 

påverka relationen mellan olika åtgärder för ett visst fall, eller relationen mellan åtgärder för 

olika fall. Tabell 8.4 beskriver hur olika åtgärder hänger samman med skador på olika 

tillgångar. 

 Sannolikhetsreducerande Konsekvensminskade Konsekvensminskade 

Åtgärder Fysiska åtgärder och 

beredskapsåtgärder som 

minskar sannolikhet för 

olycka 

Åtgärder som 

förkortar 

återställningstid eller 

förbättrar 

omledningsväg 

Åtgärder som minskar 

sannolikhet för 

personskada, skadat 

gods eller fordon 

Exempel Galler för trumma, 

beredskap för 

trumrensning 

Plan för återställning 

av väg, ny kortare 

omledningsväg 

Trafikvakt 

Nytta beror 

på skadade 

tillgångstyper 

Egendom, person, finans, 

miljö och immateriell 

Finans Person och egendom 

(bara skadat gods och 

fordon) 

Tabell 8.4: Hur nyttan av åtgärder hänger samman med skador på olika tillgångar. 

Sannolikhetsreducerade åtgärder påverkas på samma sätt av alla typer av förenklingar, 

eftersom nyttan av dessa beror på den totala konsekvensen, dvs på alla tillgångstyper. Deras 

inbördes storleksförhållanden för ett specifikt fall ändras inte av de förenklingar som görs. 

Däremot kan förhållandena mellan lönsamheten för åtgärder för olika fall ändras av olika 

förenklingar. I ett fall X kanske den indirekta finansiella kostnaden är mycket större än för ett 

annat fall Y. Då kommer lönsamheten för åtgärderna för fall X vara mindre i relativt 

lönsamheten för åtgärderna för Y än de borde vara, om den indirekta kostnaden togs med. 
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Nyttan av sannolikhetsreducerande åtgärder blir mindre i förhållande till nyttan av 

konsekvensminskande åtgärder av att bortse från kostnader i form av miljöskador, 

immateriella skador och egendomsskador (som inte innefattar skadade fordon och gods), 

eftersom dessa skadekostnader inte påverkar nyttan av konsekvensminskande åtgärder. 

Samtidigt, om de kostnader som bortses från är små (vilket är troligt eftersom de inte finns 

med för någon inträffad händelse) eller i samma storleksordning som andra kostnader som 

förenklas bort så kommer förenklingen inte ändra storleksförhållandena. Det är ju som 

tidigare nämnts inte säkert att skador på alla tillgångstyper finns för ett fall. 

Konsekvensminskande åtgärder som de beskrivs i detta examensarbete minskar antingen 

personskadekostnad samt skador på gods och fordon, eller de finansiella skadekostnaderna. 

De påverkas därför av förenklingar av respektive skadetyp. Om förenklingen att bara titta på 

direkta finansiella kostnader innebär att finansiella kostnader blir mycket mindre relativt 

andra kostnader så kommer konsekvensminskade åtgärder som beror på finansiell kostnad att 

förefalla mindre lönsamma relativt andra åtgärder än vad de verkligen är. Detta gäller när man 

jämför nyttan av olika typer av åtgärder för ett specifikt fall. Om åtgärden jämförs med 

samma åtgärd för ett annat fall blir resonemanget det samma som för fall X och Y i förra 

stycket. På samma sätt blir konsekvensminskande åtgärder som minskar skada på person och 

egendom mindre relativt andra åtgärder, genom att dessa kostnader förenklas. Detta gäller för 

dessa åtgärdstyper jämfört med andra åtgärder för ett specifikt fall och i relation till åtgärder 

för andra fall så som beskrivits ovan. Avhjälpande åtgärder påverkar den finansiella 

skadekostnaden. När effekten av dessa åtgärder (utom omledning av trafik) bortses från 

förefaller den finansiella skadekostnaden större än den ska vara för fall där den används. 

Samtidigt om indirekta finansiella kostnader också är bortförenklade är troligen de totala 

finansiella kostnaderna för små snarare än för stora. I relation till fall där dessa åtgärder inte 

sätts in kan den finansiella skadekostnaden vara för stor. 

Immateriella skador har i ovanstående resonemang antagits bara påverka 

sannolikhetsreducerande åtgärder. Detta antagande kommer i och för sig inte att inverka på 

resultatet eftersom immateriella skador inte finns med i något fall i examensarbetet. Dock 

skulle man kunna gör ett mer komplext antagande om dessa skador nämligen att de påverkar 

alla typer av åtgärder. Konsekvensminskande åtgärder skulle kanske kunna minska den 

immateriella skadan genom att avbrottet blev kortare, omledningsvägen var bättre eller färre 

personer dog. Detta är ett mer rimligt antagande, eftersom människors åsikter påverkas inte 

bara av om en naturolycka drabbar vägen, utan också av hur stora konsekvenserna blir. Dock 

för att modellera immateriella skador på detta sätt, behöver man hitta ett samband mellan 

kanske dels finansiell kostnad och immateriell kostnad, dels personskada och immateriell 

kostnad. Hur dessa samband ser ut faller utanför examensarbetets syfte. 

8.5 Nyttan av åtgärder 

Åtgärder kan antingen minska sannolikheten för att en naturolycka inträffar eller mildra 

konsekvensen av en naturolycka. Nyttan av en åtgärd mäts i samhällsekonomisk kalkyl med 

ÅRR, se ekvation ( 4 ). ÅRR kan uttryckas på två olika sätt beroende på om åtgärden 

reducerar sannolikheten för en olycka eller minskar konsekvensen, se ekvation ( 10 ) och        

( 11 ). 
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där     är sannolikhetsreduktionen som åtgärd k för med sig (ÅR är sannolikheten 

multiplicerad med konsekvensen) 

              

  är sannolikheten att olyckan inträffar, där    indikerar konsekvensen efter 

åtgärden och    konsekvensen före åtgärden 

( 10 ) 

 

             

( 11 ) 

 

Nyttorna av åtgärdstyperna i Figur 7.2 kan, när man gjort förenklingen att direkt finansiell 

avstängningskostnad beräknas med ekvation ( 7 ) och ( 8 ), beräknas på tre olika sätt. För 

sannolikhetsreducerande fysiska åtgärder och beredskapsåtgärder beräknas nyttan med 

ekvation ( 10 ). Konsekvensminskande åtgärder som riktas mot att minska återställningstiden 

beräknas med ( 12 ). Konsekvensminskade åtgärder som innebär en kortare omledningsväg 

beräknas med ekvation ( 13 ). 

                                  

där   är sannolikheten att olyckan inträffar,        avstängningskostnaden per 

dygn och             tiden som beskriver hur mycket kortare avstängningen blir pga 

åtgärden 

              

                                                   

       

      är sannolikheten att olyckan inträffar, d antal dagar avstängning vara och  

    är hur mycket kortare omledningsvägen blir 

( 12 ) 

 

 

 

( 13 ) 

9 Datatillgång  
Trafikverket har begränsat med data om inträffade naturolyckor. Dokumenterade kostnader 

begränsas normalt till en klumpsumma som består av återställningskostnad för vägen plus 

kostnad för eventuell åtgärd (Lennart Roos, 2011; Vägverket, 2002; MSB, 2011b). I summan 

ingår ibland också en underhållskostnad för vägen – dvs vägen är i bättre skick än före 

olyckan (Lennart Roos, 2011). Det finns ingen databas där alla hittills inträffade skador är 

dokumenterade och data om naturolyckor dokumenteras och hanteras på olika sätt av olika 

regioner. Normalt finns heller aldrig beräknade kostnader för olika åtgärdsalternativ.(ibid) 

Alltså finns ingen fix och färdig data om verkliga fall som går att använda direkt.  

Trafikverket har en databas med riskobjekt som inventerats med metoden i Riskanalys Vald 

Vägsträcka. Inventeringen av objekten är i enlighet med metoden mycket grovt gjord. 

Objekten i databasen är inte inventerade på ett enhetligt sätt; olika regioner sätter olika 

gränser för vilka riskobjekt de väljer att ta med, det saknas enhetliga kategorier för olika typer 

av skador och naturolyckor och det varierar om en åtgärd föreslås eller inte och om 

kostnaderna har uppskattats för denna (Bo Kristoffersson, 2011). Det saknas också normalt 

uppgifter om hur effektiv åtgärden bedöms vara och objekten är inte heller kopplade till 
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någon specifik omledningsväg (Lennart Roos, 2011). Alltså saknas både förslag på olika 

åtgärdsalternativ och kostnader för dessa. Eftersom inte heller Riskanalys Vald Vägsträcka 

databasen innehåller exakt data är det lämpligare att titta på verkliga fall där man åtminstone 

kan säga något mer exakt antingen om skadekostnaden eller om åtgärdskostnaden. För att 

kunna identifiera olika kostnadsposter för åtgärder och skador på tillgångar så behövs 

expertkunskap från någon på Trafikverket som har kännedom om fallen. Författaren till 

examensarbetet har fått tillgång till data om ett antal översvämningsfall med hjälp av Agne 

Gunnarsson (2011), geotekniker på Trafikverket. De data han har förmedlat är baserade på 

vad Trafikverket haft dokumenterat samt omdömen från personer som jobbar med drift och 

underhåll samt hans egna uppskattningar.  

Eftersom det är svårt att få tag i data används utöver översvämningsfallen också ett 

existerande räkneexempel (Magnusson et al, 2009) där NNK för olika åtgärder beräknats vid 

bortspolad väg. I fallet finns kostnaderna för olika åtgärder uppskattade vilket är användbart 

samtidigt som fallet inte är uttömmande analyserat. Genom att närmare analysera detta 

exempel och låta olika parametrar variera så undersöks närmare vilka faktorer som påverkar 

lönsamheten för olika åtgärder. Utifrån detta exempel och med hjälp av litteratur konstrueras 

ytterligare ett exempel med bortspolad väg för att bättre kunna diskutera åtgärderna. 

10 Presentation och analys av fall 
Fallen som studeras är som tidigare nämnts av olika typer. Först studeras och analyseras ett 

tänkt exempel (A) med bortspolad väg från rapporten skriven av Magnusson et al (2009). 

Exemplet gäller för en stor väg med en hög ÅDT. Det är intressant att utforska hur lönsamma 

samma åtgärder är för en mindre väg. Utifrån analysen av exempelet samt med hjälp av mer 

data från samma rapport (ibid) så konstrueras därför ytterligare ett räkneexempel (B) för en 

mindre väg. I samband med räkneexemplet (A) presenteras och diskuteras också några 

alternativa åtgärdskostnader. Efter räkneexemplen presenteras tre verkliga fall (C,D och E) 

där det varit problem med översvämningar som Trafikverket åtgärdat eller ska åtgärda. 

Eftersom alla olika åtgärdstyper som förekommer i samband med räkneexemplet inte är 

aktuella för de riktiga fallen förs en ingående analys och diskussion om de olika åtgärderna 

redan i samband med att räkneexemplet presenteras och analyseras. Analysen av fallen bygger 

sedan vidare på dessa resonemang. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av alla 

fallen. 

10.1 Räkneexempel för bortspolad väg 

Det befintliga räkneexemplet (fall A) kommer från rapporten skriven av Magnusson et al 

(2009) och beskriver kostnader och åtgärder vid bortspolning av en motorväg. Fallet i sin 

helhet finns i Bilaga A. Kostnaden för naturolycka har förenklats till tre stycken poster; 

egendomsskada i form av återställningskostnad för väg, personskada och finansiell skada som 

kostnad för att använda omledningsväg. Kostnaderna anges i Tabell 10.1. ÅDT för vägen 

antas totalt vara 15 000. 
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Kategori Skadekostnad Skadekostnad korrigerad 

Egendomsskada 4 Mkr 4 Mkr 

Personskada 3.49 Mkr 3.49 Mkr 

Finansiell skada 2.81 Mkr/dygn och totalt 19.7 

Mkr 

2.78 Mkr/dygn och totalt 19.4 

Mkr 

Tabell 10.1: Korrigerade värden innebär att rätt k-värde för Lbu och Lbs använts när kostnaden för att använda 

omledningsvägen beräknas. I beräkningarna har Magnusson et al (2009) använt skattefaktor 1.3 istället för 1.21. 

Författaren har inte korrigerat detta eftersom det slår lika på alla typer av åtgärder.  

De olika åtgärderna som övervägts är skydd som förhindrar att truminlopp sätts igen och 

vägen spolas bort, beredskap för att hålla truminlopp fritt vid högt flöde, planera återställning 

och säkra tillgång till byggnadsmaterial, den kortaste omledningsvägen förstärks så att även 

lastbilar kan använda den och trafikvakt som stänger väg innan vägen blir trafikfarlig. NNK 

för de olika åtgärderna anges i Tabell 10.2. I tabellen anges dessutom vilken kategori de olika 

åtgärderna tillhör, enligt indelningen som görs i Figur 7.2 i detta examensarbete. 

Åtgärd Kategori NNK 

Skydd mot igensättning Sannolikhetsreducerande, 

förebyggande åtgärd (fysisk) 

1,33 

Beredskap, trumrensning Sannolikhetsreducerande, 

beredskapsåtgärd 

24,9 

Planerad återställning och 

byggmaterial 

Konsekvensminskande, 

förebyggande åtgärd, snabbare 

återställning 

0,334 

Förstärka korta 

omledningsvägen 

Konsekvensminskande, 

förebyggande åtgärd, alternativ väg 

– 0,253 

Trafikvakt Konsekvensminskande, 

beredskapsåtgärd 

25,8 

Tabell 10.2: Åtgärder, kategorier och NNK. Värdena är baserade på de korrigerade värdena från räkneexemplet i 

bilaga A. 

Författarna till rapporten (Magnusson et al, 2009) drar slutsatsen att de överlägset mest 

lönsamma åtgärderna är trafikvakt och en beredskapslösning för att rensa trumman vid en 

risksituation. De skriver allmänt att åtgärder som aktiveras först vid en risksituation har störst 

lönsamhet. Också att bygga bort risken genom att förhindra att trumman sätts igen eller 

förbereda för snabbare återställning av vägen är lönsamt. Den enda åtgärden med ett negativt 

NNK är att förbättra den kortare omledningsväg för att också tung trafik ska kunna använda 

den. Dock resonerar författarna att det finns nyttor med denna förbättring som inte kommer 

med i beräkningarna – omledningsvägen kan nyttjas också när ordinarie väg är avstängd av 

andra orsaker än bortspolning och tung trafik som färdas i det mindre vägnätet kan utnyttja 

den till vardags.  
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10.1.1 Allmän analys av fall A 

Egendomskostnaden består bara av kostnaden för återställning av vägen. I ett verkligt fall 

skulle t ex egendom i omgivningen, gods eller fordon också kunna vara skadade. Frånvaron 

av dessa kostnader får nyttan av skydd mot igensättning, beredskap för trumrensning och 

trafikvakt (bara gods och fordon) att förefalla lite mindre lönsam. Samtidigt finns dessa 

kostnader normalt inte med i Trafikverkets data från flera gamla fall, vilket tyder på att de är 

ovanliga kostnader. Dessutom är dessa kostnader - främst egendomsskador i omgivningen - 

mycket platsberoende, vilket gör det svårt att ta med dem på ett sätt som gör fallet 

allmängiltigt. Det känns därför som en rimlig förenkling att inte ta med dem och dessutom 

blir fallet mer allmängiltigt av att de inte är med. Inte heller miljöskador är medtagna, vilket 

har samma effekt på sannolikhetsreducerande åtgärder. De är på samma sätt som 

egendomsskador i omgivningen mycket platsberoende. Genom att sätta dem till noll blir fallet 

så platsoberoende det kan vara.  Immateriella skador är inte heller medräknade, vilket känns 

som en rimlig förenkling eftersom de inte är mätbara och är svårskattade. Hur frånvaron av 

denna skadekostnad påverkar storleksordningen på nyttan mellan olika åtgärder beror på hur 

man antar att dessa påverkas av att olika åtgärder implementeras.  

Indirekta finansiella skador kan beroende på plats vara både mycket stora och små kostnader. 

Eftersom finansiella skador är den konsekvens som konsekvensminskande åtgärder (utom 

trafikvakt) i huvudsak påverkar, innebär förenklingen att inte titta på denna kostnad att 

konsekvensminskande åtgärder förefaller mindre lönsamma i förhållande till andra 

åtgärdstyper än vad de i själva verket är. När de direkta finansiella kostnaderna är stora så är 

de indirekta skadorna troligtvis också det. I det konkreta fallet är det en motorväg som är 

drabbad med en hög ÅDT vilket gör att den indirekta finansiella kostnaden också skulle 

kunna vara stor. En annan kommentar om antagandena i exemplet är att den antagna 

återställningstiden för vägen i exemplet uppfattades som låg av Agne Gunnarsson (2011). 

Åtgärd för åtgärd kommer nu att gås igenom och kommenteras. För att undersöka vissa 

åtgärder ytterligare kommer olika parametrar att skalas. Utifrån denna analys motiveras valet 

av det konstruerade exemplet. 

10.1.2 Fysisk åtgärd och beredskap (A) 

Det är lönsamt att bygga bort risken, dock mycket mindre så än att ha beredskap för att rensa 

trummor. Detta är självklart om man tittar på kostnader och sannolikhetsreduktioner. 

Sannolikheten för naturolycka reduceras ungefär lika mycket av båda åtgärdstyperna, medan 

kostnaden för att bygga bort olyckan är mångdubbelt större än att ha beredskap.  

10.1.3 Kortare återställningstid (A) 

Planerad återställning tillhör inte de mest lönsamma åtgärderna. Om det saknas ett 

beredskapsalternativ och den fysiska åtgärden vore dyrare än i detta fall kan detta vara en 

rimlig strategi. Mer tid än en dag hade kunnat vinnas om materialet som behövdes för 

återställning var något som det fanns en beställningstid på. Då kunde den sparade tiden vara 

uppåt en vecka (Agne Gunnarsson, 2011). Dock i detta fall är det givet att materialet inte 

behöver beställas, eftersom återställningstiden är så kort. 
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10.1.4 Omledning (A) 

Kostnaden för att förbättra den korta omledningsvägen blir motsvarande 25 kr/m (1 Mkr/40 

000 m). Denna kostnad kan förefalla låg. Det normala när en väg förbättras för att kunna bli 

omledningsväg är dock inte att hela sträckan måste förbättras, utan snarare att bitar av vägen 

om kanske sammanlagt ett par 100 meter åtgärdas (Agne Gunnarsson, 2011). Denna typ av 

ganska stora vägförbättring, som kan innefatta saker som breddning, räta ut krökar, platta 

backkrön, byta trumma kan kosta ca 2500 kr/m (ibid). Om t ex 400 meter väg förbättras till 

denna kostnad, blir den sammanlagda kostnaden för vägförbättringen 1 Mkr – vilket då skulle 

stämma med den givna kostnaden. 2500 kr/m kan också vara kostnaden för att förbättra en 

längre sträcka, om vägen skulle vara i väldigt dåligt skick (ibid). Dock är det ytterst tveksamt 

att en sträcka om 40 km skulle göras till en bättre omledningsväg till den kostnaden (100 

Mkr!). Om istället hela vägens yta förbättrades så kan kostnaden ligga runt 500 kr/m. Som 

synes av dessa väldigt olika tal är kostnaden för att förbättra en omledningsväg mycket 

beroende på vägens kvalitet. Det är intressant att undersöka NNK för åtgärden för de olika 

kostnaderna, dessa beskrivs av Tabell 10.3. Trots att 100 Mkr förefaller vara en orealistisk 

kostnad är den också medtagen för att visa på vilka extrema värden som krävs för att en sådan 

investering ska bli lönsam. I tabellen finns också tiden som ordinarie väg måste vara avstängd 

för att det ska löna sig att förbättra omledningsvägen till de olika kostnaderna. 

Snittkostnad 25 kr/m 500 kr/m 2500 kr/m 

Totalkostnad 1 Mkr 20 Mkr 100 Mkr 

NNK 0,25 0,96 0,99 

Avstängningstid 10 dagar 188 dagar 938 dagar 

Sträckförkortning 47 km 924 km 4617 km 

Tabell 10.3: NNK för att förbättra den kortare omledningsvägen i räkneexemplet så att tung trafik kan använda den. 

Avstängningstid är tiden ordinarie väg måste vara avstängd under 200 årsperioden för att NNK ska bli positiv och 

åtgärden lönsam. Alla variabler utom kostnaden och sträckan är de samma som i exemplet. På samma sätt beräknas 

den sträckförkortning som är nödvändig för att åtgärden ska bli lönsam. Observera att det bara är direkt finansiell 

kostnad för värdena som beräknats. 

För att det ska löna sig att investera 1 Mkr i att förbättra omledningsvägen, givet 

förutsättningarna i exemplet med alla variabler utom kostnad och avstängningstid konstanta, 

behöver avstängningstiden under de 200 åren (i räkneexemplet räknas på ett flöde med 

återkomsttid 200 år) vara 10 dagar. Orsaken till att vägen är avstängd spelar i detta 

sammanhang ingen roll. Om större delen av avstängningstiden beror på andra orsaker än 

klimatrelaterade olyckor, bör åtgärden motiveras av dessa orsaker och inte pga 

klimatanpassning. För att en investering på 20 Mkr respektive 100 Mkr ska löna sig bör 

avstängningstiden vara 188 dagar respektive 938 dagar. 188 dagar under 200 år är mindre än 

en dag om året, dock är det en mycket långsiktig investering. Om avstängningstiden är i snitt 

en dag per år dröjer det 188 år innan man fått tillbaka investeringen. 938 dagars 

avstängningstid under 200 år betyder alltså att vägen sammanlagt behöver vara avstängd i 

nästan 3 år eller ungefär en dag av hundra. Det är lång tid. Avstängningstiderna kan givetvis 

skalas ner genom att öka ÅDT eller längd på omledningsväg.  
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Istället för en längre avstängningstid kan en större sträckförkortning göra förbättrad 

omledningsväg lönsam. Vid dessa beräkningar är alla faktorer utom sträckan och kostnaden 

desamma som i exempel A. Bara genom att se på värdena för sträckor i Tabell 10.3 så inses 

att dessa, bortsett från det första värdet (47 km), är orimligt stora. En omledningsförkortning 

kan inte förväntas vara 100-tals mil lång, så glest är inte Sveriges vägnät. Därför fungerar det 

inte att skala upp denna faktor så mycket att NNK blir positivt för åtgärden annat än för den 

minsta kostnaden. En kostnad någonstans i spannet mellan 1 Mkr och 20 Mkr skulle beroende 

på plats kunna vara rimlig att investera i en bättre omledningsväg. 

Viktig att notera om dessa beräkningar är att nyttan av att tung trafik kan använda den 

förbättrade vägen till vardags inte är medtagen. I kostnaden för att vägen är avstängd finns 

inte heller de indirekta finansiella kostnaderna för samhälle och näringsliv medtagna. Dessa är 

svåra att modellera, eftersom de är så platsspecifika, men de kan vara betydande, se 

diskussion i stycke 6.4. Om dessa t ex innebär att vägavstängningskostnaden fördubblas eller 

tredubblas så halveras eller tredelas samtidigt den tid vägen måste vara avstängd för att 

åtgärden ska vara lönsam. Dessutom är inte eventuella köeffekter med, som uppstår på 

omledningsvägen pga att trafiken på den avstängda vägen leds om med. Om 

omledningsvägarnas kapacitet är dålig skulle dessa effekter kunna vara betydande. Ytterligare 

en positiv effekt som inte kommer fram i beräkningarna är att det kan vara svårt att separera 

olika trafikslag vid omledning (Agne Gunnarsson, 2011; Günter Villman, 2011). Tung trafik 

sparar mycket på att ta den genaste vägen och har därför ett starkt incitament att strunta i att 

följa en skyltning som innebär en längre väg. Om den tunga trafiken åker på en väg som inte 

har bärighet att klara av den så skadas vägen. Dessa reparationskostnader slipper man om det 

finns en gemensam kortaste omledningsväg för all trafik. 

Även om man ansätter en hög ÅDT så förefaller inte förkortad omledningsväg vara en 

speciellt lönsam åtgärd när man räknar på den med hjälp av nyttovärdeskvoter. Riktigt stora 

sträckförkortningar eller långa avstängningstider krävs för att åtgärden alls ska förefalla 

lönsam. Både tiderna och sträckorna blir mycket stora och i fallet med sträckorna orimligt så. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att köeffekter och indirekta kostnader inte är 

medtagna. Om sannolikheten för naturolycka vore större i exemplet så skulle åtgärden 

förbättrad omledningsväg bli lönsammare. Dock skulle alla andra åtgärder i exemplet också 

bli lönsammare, så relativt de andra åtgärderna skulle förbättrad omledningsväg ha kvar sin 

position som den minst lönsamma åtgärden. Ett fall där förbättrad kortare omledningsväg 

verkar vara motiverat, vilket skulle kunna synas i NNK, är om den ordinarie vägen har många 

riskpunkter istället för en enda och den förkortade omledningsvägen därför kan utnyttjas 

oavsett vilken olycka som inträffar, medan andra åtgärder för att förebygga en naturolycka 

måste utföras på varje enskild riskplats. 

10.1.5 Trafikvakt (A) 

Trafikvakt som räknats på i exemplet ska åtminstone i teorin sätts in per automatik vid 

naturolyckor (Östen Johansson, 2011; Günter Villman, 2011). Åtgärden är också mycket 

lönsam i exemplet (NNK=25,8). En beräkning av NNK med givna förenklingar lyckas visa 

den stora lönsamheten med just denna åtgärd. Lönsamheten är given eftersom 

personskadekostnaden - som är den viktigaste faktorn för lönsamheten med trafikvakt - finns 
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med i exemplet. Skadade fordon och gods förhindras också av trafikvakt men finns inte med i 

exemplet. Om dessa togs med så skulle trafikvakt bli ännu lite lönsammare. Intressant är att 

trafikvakt i exemplet anses ta bort risken för personskada helt. Detta verkar vara det vanliga 

antagandet (Östen Johansson, 2011; Günter Villman, 2011). Dock finns det ju undantag som 

kvinnan som skadades i Göteborg.  

10.1.6 Konstruerat fall B 

Det är intressant att utforska hur lönsamma samma åtgärder som i fall A är för en mindre väg. 

Därför konstrueras ytterligare ett räkneexempel genom att modifiera värden i fall A. Alla 

beräkningar kommer att utföras på precis samma sätt. Nedan följer antagandena för det nya 

exemplet: 

Eftersom det finns ett mycket praktiskt diagram (se Figur 8.1) med återställningskostnad och 

tid för en 9 meter bred 90-väg får vägen i detta exempel vara just en 9 meter bred 90-väg. För 

att återställningskostnaden för denna väg ska skilja sig så mycket som möjligt från den andra 

vägen i det existerande exemplet antas bankhöjden på vägen vara 4 meter. Detta betyder att 

egendomsskadorna antas kosta 0.8 Mkr och återställningstiden blir 3 dagar. 

Trafikverkets praxis är att alltid stängs av vägen vid risk för bortspolad väg. I och med detta 

anses risken för personskada vara försumbart liten i ekonomiska termer. 

Personskadekostnaden sätts därför till noll i detta exempel.  

Den avstängda vägbiten är lika lång som i exempel A och ÅDT sätts till 3000. Andelarna tung 

trafik tas från Tabell 8.3, för sekundär och tertiär länsväg och blir då 2,5 procent av vardera 

sorten. För att det konstruerade exemplet lätt ska kunna jämföras med exempel A så antas 

omledningsvägarna vara lika långa som i exemplet och ha samma egenskaper.  

Åtgärderna antas kosta lika mycket utom beredskap för att rensa trumma. Vanligen kan denna 

åtgärd utföras på en vanlig väg utan att en speciell tillfartsväg behöver byggas (Agne 

Gunnarsson, 2011). Exempelvägen antas vara vanlig, alltså tas kostnaden för att bygga 

tillfartsvägen till trumman bort. En lägre kostnad (5000 kr/gång) för att utföra rensningen än 

den i fall A (20 000 kr/gång, se bilaga A) har också föreslagits (ibid). Exempelkostnaden 

behålls dock för jämförbarhet mellan räkneexemplen. NNK för respektive åtgärd presenteras i 

Tabell 10.4. 
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Åtgärd Kategori NNK 

Skydd mot igensättning Sannolikhetsreducerande, 

förebyggande åtgärd (fysisk) 

-0,849 

Beredskap, trumrensning Sannolikhetsreducerande, 

beredskapsåtgärd 

4,00 

Planerad återställning + 

byggmaterial 

Konsekvensminskande, 

förebyggande åtgärd, snabbare 

återställning 

-0,850 

Förstärka korta 

omledningsvägen 

Konsekvensminskande, 

förebyggande åtgärd, alternativ väg 

-0,960 

Tabell 10.4: Åtgärder, kategorier och NNK för konstruerat fall. Skattefaktor 1.3 används för att efterlikna 

räkneexemplet. 

Ingen av åtgärderna utom beredskap för att rensa trummor är lönsam. Intressant är att 

beredskap för att rensa trummor är lönsammare för denna mindre vägen än att bygga bort 

faran för motorvägen. Detta är helt i linje med vad Magnusson et al. (2009) förutsade när de 

påstod att beredskapsåtgärder som utförs i en risksituation ofta är lönsamma. Detta känns 

logiskt, det verkar troligt att nedlagda pengar när risken är hög leder till att man med stor 

sannolikhet får tillbaka dem. Det är tillfredsställande att NNK-beräkningarna för exemplet 

stämmer överens med denna förutsägelse – vilket betyder att metoden att använda NNK-

beräkningar med gjorda förenklingar fungerar i detta fall. Exemplet visar alltså att ha 

beredskap för lite mindre vägar ibland kan vara lönsammare än att bygga bort risker för stora 

vägar. Om man dessutom tar i beaktande att åtgärden kanske är billigare än vad som räknats 

med kan lönsamheten för åtgärden bli ännu större. Dessutom saknas den indirekta finansiella 

kostnaden för vägavstängning. Om denna tillkom blir beredskap, liksom alla andra åtgärder, 

mer lönsam. 

10.2 Fall med översvämningar 

Tre olika fall med inträffade översvämningar presenteras och analyseras. All falldata har som 

tidigare nämnts förmedlats från Agne Gunnarsson (2011), se kapitel 9. För två av fallen har 

Trafikverket redan byggt bort risken och i det tredje fallet är det mycket sannolikt att de 

kommer att välja att göra det. För inget av fallen skadas själva vägen på ett sådant sätt att man 

måste räkna med en återställningstid och kostnad för vägen efter översvämning. Eventuella 

små bärighetsskador omfattas av de åtaganden som inryms i grundpaketet för drift av vägen. 

Konsekvensminskande åtgärder som reducerar återställningstiden för vägen är därför inte 

aktuella. För fallen som studeras finns heller ingen beredskapslösning. 

Översvämningsbarriärer som beskrevs i stycke 7.4, är inte aktuella att räkna på, både för att 

det inte går att räkna på vad lösningen kostar för ett enskilt fall och för att de finansiella 

avstängningskostnaderna måste vara extremt stora för att det ska vara aktuellt att alls använda 

dem. Trafikvakt är i någon mening använd i samtliga fall eftersom vägen har stängts av i 

samband med översvämningarna. Dock finns inga kostnader för detta och effekten studeras 

inte vidare, eftersom vi redan slagit fast att trafikvakt är lönsamt och bör används per 

automatik. 
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10.2.1 Fall Fäjövägen i Blekinge (C) 

 

Figur 10.1: Fäjövägen i Blekinge. Den röda ringen visar den ungefärliga platsen för översvämningen. Underlaget till 

kartmaterialet från Lantmäteriet sammanställt av Trafikverket (Agne Gunnarsson, 2011).  

Väg 723 som leder ut till Fäjö brukade översvämmas i snitt en gång per år. Väg 723 och 

platsen för översvämningen visas i Figur 10.1. Orsaken till översvämningarna är extrema 

lågtryck i kombination med ogynnsamma vindar som ligger på från havet och fick havet att 

översvämma vägen. Översvämningarna brukade vara i ca en vecka. Det saknas helt 

omledningsväg. Översvämningen innebar att vägen stängdes av och de bofasta fick 

transporteras över det översvämmade området. En grov uppskattning av dessa 

transportkostnader skulle kanske kunna ligga på ca 20 000 kr/dygn. Till denna kostnad kom 

besväret för personerna att vara ganska isolerade och pga detta ev en immateriell skada. 

Varken personer eller vägen skadades normalt av översvämningen, kostnaden gäller bara att 

vägen är avstängd. ÅDT för vägen är 464 för lätta fordon och 9 för tunga (mätår 2004). Dessa 

9 kan antas vara lastbilar utan släp. Vägen är 5 meter bred och hastigheten är begränsad till 50 

km/h. 

År 2007 höjdes vägen 0.3 meter till en kostnad av ca 200 000 kr. På grund av mycket dåliga 

geotekniska förhållanden på sträckan diskuterades vilken problemlösningsnivå som vore 

lämplig att uppnå på det översvämmade avsnittet. Lösningen som valdes innebar att man 

reducerade risken för översvämning med ca 75-80 procent istället för fullständigt. Orsaken till 

detta val var, att helt bygga bort risken vore avsevärt mycket dyrare. Vid en större höjning av 

vägen så måste den förstärkas rejält. En grov uppskattning av kostnaden för att reducera 

risken till 100 procent är 1.5-2 Mkr. Sedan höjningen gjordes så har vägen inte översvämmats. 

10.2.2 Beräkningar och analys fall Fäjövägen (C) 

Väg 723 tillhör den femte kategorin (lågtrafikerade vägar) som Trafikverket delar in vägarna i 

sina strategier för drift och underhåll. Vägens robusthet ska alltså vara sådan att det ska finnas 

återställningsförmåga och vissa omledningsmöjligheter år 2021. De två alternativa 

strategierna för att hantera översvämningarna var helt enkelt bara att antingen bygga bort 

risken eller låta översvämningarna inträffa. Om man bestämde sig för att bygga bort risken så 

fanns också ett val i hur mycket risken skulle reduceras. Kostnaden för avstängningen går inte 
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att exakt beräkna, utan det blir en mycket grov skattning. Det finns ingen omledningsväg utan 

de bofasta är hänvisade till ordnade transporter för att komma förbi det översvämmade 

området. De är isolerade i den meningen att de inte på vanligt sätt kan ta sig till och från sina 

hem, men det finns ändå möjlighet att komma förbi det översvämmade området. Notera att 

det egentligen inte går att säga att en åtgärd reducerar en risk till 0 – men att denna siffra ändå 

används i beräkningarna.  

Om man utgår ifrån kostnaden 20 000 kr/dygn för avstängningen, antar att vägen inte skadas 

av översvämningen samt bortser från immateriell skadekostnad så blir             

        kr. Att helt bygga bort risken antas i beräkningarna kosta 2 Mkr. NNK beräknas med 

ekvation ( 5 ) och blir för respektive fysisk åtgärd: 

(1) Liten höjning -      
                            

            
      

(2) Stor höjning -      
                            

              
       

Föga förvånande är det mycket lönsammare att utföra den billigare fysiska åtgärden – med 

bara en liten höjning av vägen. Dock är det fortfarande lönsamt att helt bygga bort risken. För 

att de två NNK-värdena ska vara korrekta måste dock avstängningskostnaden ligga runt 

20 000 kr/dygn och detta är ett mycket osäkert värde. Vad som däremot är säkert är att oavsett 

avstängningskostnad så kommer den billigare åtgärden att vara mycket lönsammare än den 

dyra. Med den antagna avstängningskostnaden blev den utförda höjningen väldigt lönsam. 

Dock även om åtgärden inte varit lönsam finns det ändå skäl att utföra den: 

Översvämningarna inträffade så ofta som i snitt varje år. Vägen tillhör visserligen gruppen 

med lägst krav på robusthet men även för denna grupp finns det krav på vissa 

omledningsmöjligheter och sådana saknades helt. Att den enda vägen ska vara framkomlig är 

viktigt ur ett rättviseperspektiv – även om antalet drabbade trafikanter är litet. Trafikverket 

har ju i uppdrag att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar 

transportförsörjning i hela landet. Alltså även ute på Fäjö. Dessutom går det i detta fall att 

säkerställa transportförsörjningen till en liten kostnad. Frekvensen översvämningar och 

isoleringen har också en kostnad i form av immateriella skador även, om dessa år svårskattade 

och dessa finns inte med i beräkningarna.   

Angående den dyrare åtgärden är den alltid mindre lönsam än den billiga. Vad som möjligen 

ändå skulle kunna motivera den är om klimatförändringar på sikt gör att vägen allt oftare blir 

översvämmad. För även om den billigare åtgärden är lönsammast så löser den inte ens helt 

översvämningsproblemet orsakat av nuvarande klimat. Exakt hur klimatförändringar kommer 

påverka översvämningsfrekvensen är svårt att säga. Havsnivån kommer potentiellt att höjas 

rejält eftersom Fäjövägen ligger i södra Sverige, men vad som händer med vindar och extrema 

lågtryck går inte att förutsäga för platsen. Pga havsnivåhöjningen är det dock troligt att 

översvämningar blir vanligare även om det inte går att bestämma hur mycket vanligare. 

Eftersom man ännu inte vet hur mycket vanligare översvämningarna blir på platsen pga 

klimatförändringarna så förfaller det bäst att först implementera den billiga lösningen och 

sedan på sikt implementera den dyra, om det visar sig behövas. Trafikverkets prioritering 

verkar alltså ha varit den bästa. 
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10.2.3 Fall Holma mosse i Östergötland (D) 

Väg 870 på Holma mosse i Östergötland brukade översvämmas ca 1-4 ggr/år. Vägen ligger 

mitt i en dalgång över mossmark med höjdpartier på ömse sidor, vilket bidrar till att 

avvattningen av området är starkt beroende av ett terrängdike som måste underhållas. 

Översvämningarna orsakades av stora mängder nederbörd och vägen brukade stängas av ca 1-

2 veckor vid varje tillfälle. Avstängningstiden berodde på hur varaktig nederbörden var. När 

vägen översvämmas så kan man anta att den enda konsekvensen är kostnader orsakade av att 

vägen är avstängd och inte går att använda. Detta behöver inte alls alltid vara fallet efter en 

översvämning, men här är det rimligt att anta att kostnad för skada på vägen är försumbart 

liten. Väg 870 är 4.5 meter bred och hastigheten är 70 km/h. ÅDT är 232 för lätta fordon och 

9 för tunga fordon (mätår 2003). Hälften av de tunga fordonen kan antas ha släp och hälften 

kan antas inte ha det. 

År 2010 utfördes en höjning av vägen med 0,5 m och lättfyllning på en sträcka av ca 250 m. 

Kostnad ca 1 Mkr. På den åtgärdade sträckan anses risken för översvämning nu helt ha 

försvunnit. Det finns fortfarande kvar problem på den delen av vägen som inte förbättrades. 

Denna riskerar att översvämmas ungefär var fjärde eller femte år räknar man med. Den 

kvarvarande risksträckan är 600 meter lång. Skalar man upp kostnaderna från den utförda 

åtgärden så skulle det kosta ytterligare 2.2 Mkr att helt reducera risken för översvämning på 

länken. Orsaken till att man valde att reducera risken var att sista året innan åtgärden 

genomfördes så översvämmades vägen fyra gånger på den mest utsatta delen. Det blev 

ohållbart att ha det på det viset – vägtransportsystemets robusthet blev alltför låg. 

Det saknas en given omledningsväg för väg 870. Hur trafik leds om beror på vilka start- och 

målpunkter trafikanterna har. Förenklat kan dock två olika vägar anses ta hand om 

personbilstrafik respektive tung trafik när 870 är avstängd. För personbilar kan 

omledningsvägen antas vara att åka väg 863 (70 km/h och 4.8 meter bred) och 867 (grusväg, 

70 km/h och 3 meter bred). 867ans bredd (3 meter) samt beläggning gör att den är för dålig 

för att användas som omledningsväg för tung trafik. Vägen är markerad i Figur 10.2. Längden 

på omledningsvägen är 18.6 km. Motsvarande sträcka på ordinarie väg är 16 km lång, varav 

2.5 km på väg 209 (90 km/h och 9 m bred) och 13.5 km på väg 870. 
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Figur 10.2: Platsen för översvämningen vid Holma mosse markerad med en röd ring. Omledningsvägar för lätt och 

tung trafik markerade i bilden med orange respektive rosa färg. Motsvarande ordinarievägar är grönmarkerad väg för 

lätt trafik och blå och grönmarkerad väg för tung trafik. Underlaget till kartmaterialet från Lantmäteriet sammanställt 

av Trafikverket (Agne Gunnarsson, 2011). Ringen och vägfärgerna ditritade av författaren till examensarbetet. 

Omledningsvägen för tung trafik innebär att åka av från väg 209 och ta vägarna 855, 857, 862 

och till sist väg 863. Alla dessa vägar har skyltad hastighet 70 km/h, även om det inte är 

säkert att lastbilarna kan hålla den farten på hela sträckan. Total sträcklängd är 30.3 km. 

Vägen är markerad i Figur 10.2. Motsvarande sträcka på ordinarie väg är 30.3 km lång, varav 

16.8 km på väg 209 (90 km/h och 9 m bred) och 13.5 km på väg 870. 

Om tung trafik väljer att åka omledningsvägen för personbilar åker de på sikt sönder 867an. 

En väldigt grov skattning av kostnaden för att lastbilarna på sikt kör sönder 867 är 0.5-1 Mkr. 

Ett alternativ till att höja vägen hade kunnat vara att förbättra omledningsvägen genom att 

förbättra väg 867 så att den fick en standard som gjorde att tung trafik hade kunnat använda 

den. Vägen behöver minst breddas med 1.5 m och få ny beläggning. Åtgärdskostnaden 

uppskattades grovt till att ligga någonstans i storleksordningen 15 Mkr.  

10.2.4 Beräkningar och analys av fall Holma mosse (D) 

Väg 870 tillhör den femte kategorin (lågtrafikerade vägar), som Trafikverket delar in vägarna 

i, i sina strategier för drift och underhåll. Vägens robusthet ska alltså vara sådan att det ska 

finnas återställningsförmåga och vissa omledningsmöjligheter år 2021. De alternativa 

strategierna för att hantera översvämningarna är att låta översvämningarna inträffa och att 

leda om trafiken, att höja vägen för att reducera risken samt att förbättra omledningsvägen för 

personbilar så att också lastbilar kan använda den. Det finns två olika alternativ för att höja 

vägen, ett som Trafikverket genomfört med höjning bara av den värst drabbade sträckan och 

ett där risken reduceras till 0 för hela länken. Egentligen kan en risk aldrig sägas vara 0, men i 

beräkningarna används ändå detta värde. Först beräknas kostnaden för vägavstängningen med 

hjälp av ekvation ( 7 ) och ( 8 ). Avstängningstiden sätts till 2 veckor för att motsvara det 

värsta fallet. K-värden hämtas för 70- respektive 90-väg från Tabell 8.2. Om översvämningen 

väntas ske fyra ggr om året så blir årsrisken fyra ggr avstängningskostnaden. 
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NNK för respektive åtgärd beräknas sedan med hjälp av ekvation ( 5 ). För att beräkna nyttan 

av en bättre omledningsväg måste kostnaden för att tung trafik använder samma 

omledningsväg som personbilar beräknas, vilket görs under punkt tre nedan. 

I. Delvis bygga bort risken. Frekvensen översvämningar går från fyra ggr år till en var 

femte år → 95 procent reduktion av översvämningsrisken 

i)     
                              

              
      

II. Helt bygga bort risken. Kostnad 1 Mkr + 2.2 Mkr  

i)     
                           

              
        

III. Förbättra omledningsvägen som personbilarna använder så att den också kan 

användas av tung trafik.  

i) Nyttan av att använda samma omledningsväg som personbilar.  

                                                 

                                    

                                                               

Det är dyrare att använda den nya omledningsvägen än den gamla. Även om 

det nya alternativet innebär att den tunga trafiken kan köra en längre sträcka på 

90-vägen 209 så blir den totala sträckan 2.6 km längre.  

Eftersom nyttan är negativ beräknas inte NNK för åtgärden. 

Den åtgärd som Trafikverket utfört, att höja en begränsad sträcka av vägen och delvis bygga 

bort risken (åtgärd I) är överlägset mest lönsam. Att helt bygga bort risken (åtgärd II) är inte 

lönsamt i beräkningarna, dock är det negativa värdet ganska litet. Det räcker med att 

avstängningskostnaderna ökar med 25 000 kr för att NNK för åtgärden ska bli positiv. 

Klimatförändringar som innebär ökade översvämningsfrekvenser skulle kunna öka denna 

kostnad. Båda dessa åtgärder är med stor säkerhet ännu lönsammare i verkligheten än i 

kalkylen ovan. T ex så finns ju inte alls immateriella skadekostnader med och dessa kan nog 

väntas vara stora med tanke på att fyra översvämningar per år skulle innebär att vägen är 

avstängd åtta veckor om året. Detta är nästan en sjättedel av året – vilket måste vara 

synnerligen irriterande för alla som använder vägen. Extra illa är det att man inte på förhand 

kan säga när det kommer att inträffa, plötsligt är vägen avstängd och människor måste vända 

och kanske åka en annan väg till jobbet. Även om vägen tillhör en kategori med låga mål för 

robusthet är detta alldeles för dåligt.  

Viktigt att notera är också att antagandet om att det finns två omledningsvägar för trafikslagen 

är en stor förenkling av verkligheten. Hur trafiken kommer att fördela sig över vägnätet när 

vägen är avstängd beror helt på start- och slutpunkter. Vissa kommer att få åka längre 

omvägar, medan andra inte alls drabbas. Det är mycket möjligt att den egentliga kostnaden för 

omledningen därför är större, vilket i så fall påverkar åtgärdernas lönsamhet. Att Trafikverket 
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har valt att höja delar av vägen är både lönsamt enligt kalkylen och förefaller också helt 

nödvändigt utifrån att vägsystemet ska ha en viss robusthet. Valet att bara höja delar av vägen 

känns som ett rimligt beslut i nuläget från ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Klimatförändringarna leder till ökad nederbörd i Sverige, främst i västra Sverige och på 

vintern. Holma mosse ligger inte i västra Sverige, men det är möjligt att klimatförändringarna 

leder till fler långvariga regn som kan orsaka fler översvämningar på den icke åtgärdade 

sträckan. Om så är fallet kan dessa delar av vägen höjas då, om det visar sig att det behövs. 

Det skulle kunna blir mycket lönsammare och därmed intressantare att helt reducera risken 

(åtgärd II) om det vore så att vägen eller människor skadades av översvämningarna. På andra 

platser i Sverige har översvämningar ibland lett till stora vägskador, se stycke 6.4. 

Den tredje alternativa åtgärden (III) var att förbättra omledningsvägen. Enligt beräkningarna 

är det dyrare att använde den nya förbättrade omledningsvägen istället för den gamla. I 

praktiken bör inte nyttan av vägförbättring vara negativ – nyttan av att slippa köra den långa 

omledningen på 70-vägar bör vara större än vad som framgår av beräkningarna (inte säkert att 

det går att hålla hastigheten) och dessutom är den utpekade omledningsvägen betydligt längre 

än den nya för tung trafik, som har en startpunkt norr om omledningsvägens startpunkt. 

Därtill är kostnaderna för att använda omledningsvägarna, som tidigare nämnts, en 

approximation av de verkliga kostnaderna. För att säkert yttra sig om exakt vad det ger att 

förbättra vägen bör man studera hur trafiken verkligen åker i vägnätet när väg 870 är 

avstängd. En positiv effekt av den förbättrade omledningsvägen som inte finns med i 

beräkningarna är att personbilarna gynnas av att vägen går från smal grusväg till bredare 

belagd väg. Utöver dessa icke medräknade positiva effekter finns också de som diskuterades i 

stycke 10.1.4 som nyttan av att den förbättrade vägen kan användas också när väg 870 inte är 

avstängd.  

Det som talar för denna åtgärd är både att vägen i nuvarande skick inte bör användas till 

omledning och att det finns fler riskplatser längst väg 870 än den som är åtgärdad. Visserligen 

ska tung trafik inte använda den, men det finns ändå en viss risk att de väljer att göra det 

vilket skadar vägen och på sikt kostar pengar. Dock är åtgärden väldigt dyr! I beräkningarna i 

stycke 10.1.4 krävdes att omledningsvägen antingen blev väldigt mycket kortare eller att 

avstängningstiderna var väldigt långa för att en investering på 20 Mkr skulle löna sig. 

Dessutom var ÅDT för den vägen mångdubbelt större än för väg 870. Avstängningstiden för 

väg 870 kan potentiellt vara stor, med t ex en översvämning på fem år blir tiden under 200 år 

560 dagar. Det faktum att ÅDT:n är så mycket lägre kombinerat med att omledningsvägen 

faktiskt inte blir kortare gör ändå att det är svårt att få lönsamhet i beräkningarna. Förbättrad 

omledning blir generellt lönsammare om klimatförändringarna innebär att vägen stängs av 

oftare eller längre. 

Ytterligare en aspekt av omledning är ifall det är rimligt att anta att omledningsvägen inte är 

satt ut funktion samtidigt som den ordinarie vägen. I detta fall är det enkelt att konstatera att 

omledningsvägen inte kommer att drabbas samtidigt. Orsaken är att översvämningen inträffat 

så många gånger att man kan säga sig veta att omledningsvägen klarar sig. Problemet med att 

försöka förutsäga vad som händer vid en ännu ej inträffad händelse finns därför inte. 
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10.2.5 Fall Ramdala Blekinge (E) 

Figur 10.3: Ramdala i Blekinge. Den röda ringen visar den ungefärliga platsen för översvämningen. Underlaget till 

kartmaterialet från Lantmäteriet sammanställt av Trafikverket (Agne Gunnarsson, 2011).  

Väg E22 i Ramdala i Blekinge översvämmades under ca 2 dygn i november 2010. Platsen för 

översvämningen visas i Figur 10.3. Skyfall var orsaken till stora mängder vatten på E22. Först 

var ena körbanan avstängd i något dygn och sedan var hastigheten reducerad till 30 km/h 

ytterligare ett dygn. Det uppstod långa köer och gick heller inte att komma fram på 

omkringliggande vägar. Det saknas uppgifter om hur skadad vägen blev av översvämningen, 

men kostnaderna antas vara försumbart små och kunna hanteras inom normal 

driftsverksamhet.  

Väg E22 är en 9 m bred europaväg med hastighetsbegränsning 90 km/h. ÅDT på platsen är 

8262 för lätt trafik och 722 för tung trafik för mätår 2006. Ungefär 75 procent av den tunga 

trafiken kan antas ha släp. Trafikverket ska både utreda förbyggande åtgärder och möjliga 

omledningsvägar i närtid. Båda sakerna kommer att med stor sannolikhet genomföras. Det 

behövs en större förebyggande åtgärd för att bli av med översvämningsrisken – inte bara på 

E22an utan också lokala gator och hus drabbades. Utredning och förslag till åtgärder kommer 

därför att samordnas med berörd kommun. En grov skattning av kostnaden för Trafikverkets 

del kan ligga i intervallet 5-10 Mkr. Åtgärden skulle kanske kunna vara en höjning av vägen 

(sträcka ca 1000 meter) samt en rörbro och ett fördröjningsmagasin. En bidragande orsak till 

att Trafikverket med stor sannolikhet kommer att bygga bort risken är avsaknaden av 

alternativa vägar att leda trafiken på. Platsen är känd och identifierad vid en tidigare gjord 

riskinventering. Utredning av omledningsvägar kommer att påbörjas, även om fysiska 

åtgärder sannolikt kommer att genomföras då ett stopp på E22:an vid Ramdala kan inträffa av 

andra orsaker än naturrisker. Europavägar utgör ett prioriterat vägnät som ska ha hög 

framkomlighet och robusthet. 
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10.2.6 Analys fall Ramdala i Blekinge (E) 

Fallet är intressant eftersom det gäller en europaväg med stora mängder trafik och 

omledningsväg saknas. Detta förefaller vara ett typiskt fall som måste åtgärdas från både ett 

samhällsekonomiskt- och ett robusthetsperspektiv. Att Trafikverket utreder och troligen 

kommer genomföra både en åtgärd för att bygga bort risken och förbereder ett 

omledningsvägnät bekräftar detta. Vikten av ett omledningsvägnät beror inte bara på 

översvämningsrisken utan också på att avsaknaden av ett gör vägen sårbar för alla typer av 

avbrott. Att det i nuläget saknas omledningsväg är anmärkningsvärt i sig eftersom E22:an är 

en europaväg och som sådan högt prioriterad. Väg E22 tillhör den andra vägkategorin (övriga 

nationella stamvägar och deras anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygntrafik högre än 

8000 fordon) som Trafikverket delar in vägarna i, i sina strategier för drift och underhåll. 

Vägens robusthet ska alltså vara sådan att det ska finnas utmärkt återställningsförmåga och 

utmärkta omledningsmöjligheter år 2021, vilket saknas i nuläget. Angående en fysisk åtgärd 

hade Trafikverket kanske inte ansett den lika nödvändig, om det hade funnits en bra 

omledningsväg. Även om återkomsttiden för översvämningen är liten bör nog risken åtgärdas 

hur som helst, eftersom det är en hårt trafikerad europaväg som drabbas. Dessutom behövs en 

insats från kommunens perspektiv även om det råkar finnas en bra omledningsväg. 

Omledningsvägen håller varken källare eller lokalgator torra. Eftersom omledningsväg i 

nuläget saknas och det kommer dröja innan det finns en behöver risken byggas bort.  

Det saknas uppgifter om hur skadad vägen blev av skyfallet, men eftersom trafiken åter var i 

gång helt normalt direkt efter översvämning verkar antagandet att skadorna var försumbara 

rimligt. Skadekostnaderna för översvämningen kan därför approximeras till enbart kostnaden 

för nedsatt vägkapacitet. Det finns en schablonmetod för att beräkna kostnaderna för 

skytteltrafik i Riskanalys Vald Vägsträcka-metoden, men denna är tyvärr inte användbar. 

Eftersom det uppstod mycket stora köeffekter är att kostnaderna för funktionsnedsättningen 

synnerligen olämpliga att beräkna med värden från EVA-systemet. Författaren till 

examensarbetet försöker sig därför inte på att beräkna vad det kostade att vägen var avstängd 

utan begränsar sig till en analys i ord istället för siffror. Det som kan konstateras är dels hur 

komplext det är att uppskatta kostnader för att en väg får nedsatt kapacitet, dels vikten av 

tillgång till omledningsvägar för att vägtransportsystemet inte ska vara alltför 

störningskänsligt. Översvämningar kan också ha komplexa orsaker varför samarbete om 

åtgärder för att förhindra dem kan vara nödvändigt. Både att bygga bort risken liksom att 

konstruera en omledningsväg är dyra åtgärder. Omledning kommer att vara den dyrare 

åtgärden eftersom det handlar om en lång sträcka – jämför kostnader och längder i fall A. 

Dock är den nödvändig pga av länkens stora sårbarhet för störningar. Vägtransportsystemet 

sätts i någon mening helt ur funktion kring Ramsdala vid ett avbrott. Och det finns många 

andra avbrott än översvämningar som kan sätta vägen ur spel.  

Klimatförändringarna innebär att skyfall och intensiva regn blir vanligare och större i hela 

landet. Det förefaller därför mycket sannolikt att de kommer att innebära att Ramdala 

översvämmas oftare i framtiden. Detta ökar också vikten av att platsen säkras mot 

översvämningar – vilket göra att både bygga bort risken och att bygga en omledningsväg till 

lönsammare åtgärder. 



70 

 

10.3 Sammanfattande analys av fallen 

Den stora skillnaden mellan räkneexemplen för bortspolad väg (A och B) och 

översvämningsfallen (C, D och E) är att det inte finns någon återställningskostnad för 

översvämningsfallen. Detta gör översvämningarna billigare. Samtidigt är översvämningarna 

mycket mera frekventa än det 200-årsflöde som spolar bort vägen i räkneexemplet. Skillnaden 

i återställningskostnad mellan översvämningsfall och bortspolad väg kommer att finnas för 

alla fall där översvämningen inte skadar vägen. Gällande avstängningstid finns det 

översvämningar som bara varar något dygn och bortspolad väg med en riktigt hög vägbank 

som kan ta veckor att återuppbygga. Trots att avstängningstiden kan vara längre för 

bortspolad väg utgör avstängningskostnaden ändå en större andel av kostnaden för en 

översvämning eftersom det ofta inte finns någon återställningskostnad efter en sådan. 

Den lönsammaste åtgärden mot bortspolad väg var, om man bortser ifrån trafikvakt, 

beredskapsåtgärden med trumrensningen för den större vägen (A). Näst lönsammast var 

samma åtgärd för den mindre vägen (B). Denna åtgärd var alltså billigare än att bygga bort 

risken på den stora vägen (A). Detta visar att ha beredskap för lite mindre vägar ibland kan 

vara lönsammare än att bygga bort risker för stora vägar. Detta stämmer också med 

Magnusson et als (2007) förutsägelse att beredskapsåtgärder är lönsammast. Detta är naturligt 

eftersom trumrensning är en relativt billig åtgärd, samtidigt som den utförs bara när risken är 

extra stor för att en bortspolning ska inträffa. Beredskapen för den större vägen i 

räkneexemplen (A) var också den åtgärd som var lönsammast av alla. Det förefaller rimligt att 

trumrensning kan vara lönsamt också för andra fall än de i examensarbetet. Vikten av att hålla 

avvattningssystem i gott skick med underhåll har understrukits i Trafikverkets rapporter. 

Detta innefattar bl a trumrensning. Beredskap i form av trumrensning är ju i någon mening 

bara en mer avancerad form av underhåll av avvattningssystemet. Dock för att det ska vara 

effektivt bör inte trumman vara igensatt redan innan risksituationen uppkommer, något som 

också kräver vanligt underhåll. Det är alltså ofta lönsammare att hålla vägens 

avvattningssystem i gott skick med beredskap än att försöka bygga bort faran för att det ska 

försättas i dåligt skick. 

Emellertid är inte alla beredskapslösningar billiga. Översvämningsbarriärer är så dyrbara att 

använda att de bara lämpar sig för de platser där en avstängning kostar absolut mest. De var 

därför inte aktuella att räkna på för något av översvämningsfallen. Istället var den fysiska 

åtgärden liten höjning av Fäjövägen (C) överlägset lönsammast av åtgärderna mot 

översvämningar. Denna åtgärd var också, efter trumrensning på den stora vägen (A), 

lönsammast av alla åtgärder. Detta är en sådan måttlig åtgärd som Nordlander et al (2007) 

skrev att många översvämningsplatser kunde åtgärdas med. Med måttlig menas just billig och 

NNK beräkningarna lyckas visa lönsamheten hos denna typ av åtgärder. Näst lönsammaste 

åtgärden mot översvämningar var höjningen av vägen vid Holma mosse (D), en större höjning 

än den på Fäjövägen. Nu finns inga siffror på åtgärder från Ramdala (E) så det är osäkert vad 

NNK för att bygga bort risken där skulle hamna i lönsamhetslistan. Dock är det nödvändigt att 

åtgärda Ramdala om Trafikverket ska uppfylla sina robusthetsmål till 2021. Ingen ordnad 

omledningsväg är inte ett exempel på utmärkt omledning. För att uppfylla robusthetsmålen 

bör också de andra två fallen åtgärdas. Eftersom det helt saknas omledning vid Fäjövägen 

uppfylls annars inte målet med viss omledning ifall vägen översvämmas. Vid Holma mosse 
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finns det visserligen andra vägar som går att åka, men en väg som kan vara avstängd uppåt två 

månader under ett år är inte en robust länk i vägtransportsystemet. Eftersom uppskattningen 

av avstängningskostnaden för Fäjövägen är osäker är också storleksförhållande för NNK för 

höjningen i förhållande till den vid Holma mosse osäkert. Samtidigt är åtgärden så billig att 

den bör vara lönsammast av de två. Dessutom har i nuläget ingen kostnad satts på att 

människor är isolerade. Om denna tillkommer bör åtgärden säkert fortsätta vara lönsammast. 

För att summera är de tre översvämningsfallen typfall som bör åtgärdas från både ett 

robusthets- och samhällsekonomiskt perspektiv. Fäjövägen (C) är fallet med den enda vägen, 

Holma mosse (D) ett fall där vägen helt saknar robusthet och Ramdala (E) en väg med mycket 

trafik i avsaknad av omledning. Den enda vägen bör säkras också från ett rättviseperspektiv, 

även om NNK inte hade visat ett lönsamt värde. 

Trafikvakt var i räkneexemplet (A) den allra lönsammaste åtgärden, dock togs den inte med i 

det andra exemplet (B) eftersom åtgärden ska användas per automatik. Lönsamheten hos 

åtgärden är naturlig eftersom den dels som andra beredskapsåtgärder sätts in när risken är 

förhöjd, dels skyddar stora ekonomiska värden i form av människoliv och är dessutom billig. 

Emellertid skriver Nordlander et al (2007) att det i praktiken ofta fungerar så att allmänheten 

bevakar och stänger av vägen. I ljuset av både hur lönsamt det är att använda trafikvakt och 

vilka ödesdigra följder avsaknaden kan få att i form av förlorade liv eller allvarliga 

personskador verkar detta förfarande både oansvarigt och dumt ur ett kostnadsperspektiv. 

Nordlander et al. slår också fast att det är oacceptabelt. I exemplet (A) antogs att en avstängd 

väg helt tog bort faran för personskador. Tyvärr finns det ett sorgligt nytt exempel på att detta 

inte behöver vara fallet. Kvinnan i Göteborg skadades trots avspärrningar. Utan avspärrningar 

skulle konsekvenserna kunnat bli ännu mer katastrofala. När klimatet förändras kan 

översvämningarna som de i Göteborg bli vanligare vilket i så fall innebär att det är ännu 

viktigare att rutinerna med avstängning fungerar också i praktiken.  

Förbättrad omledningsväg är inte speciellt lönsamt i någon av beräkningarna. En svårighet 

ligger i hur själva beräkningarna görs med förenklad EVA. Det finns bara tre olika termer 

som kan påverka kortare tid, sträcka eller om vägen tillhör en ny klass i tabellen med k-

värden. Den sista indelningen är mycket grov – alla 70-vägar återfinns i samma klass, bara 

större skillnader i vägbredd eller hastighet gör att man byter klass. Att en grusväg görs två 

meter bredare och rakare kommer t ex inte att märkas alls eftersom det fortfarande är en 70-

väg. Många förbättringar kommer alltså inte att innebära någon skillnad i k-värde och då kan 

man inte mäta eller räkna på förbättringen med förenklad EVA. Det enda som går att räkna på 

med någon framgång är om en omledningsväg blir kortare, det ger i alla fall ett värde. På det 

stora hela är förenklad EVA en för grov metod för att kunna räkna på nyttan med förbättrad 

omledning. 

Att förbättra en omledningsväg kan inte bara motiveras utifrån ett 

klimatanpassningsperspektiv med NNK-beräkningar. Att beräkna nyttan med bättre 

omledningsvägar för en specifik naturolycka ger inte en rättvisande bild av nyttan med dem. 

Bättre är att räkna på sannolikheten för valfritt typ av avbrott under den undersökta 

tidsperioden. Även när detta görs saknas indirekta finansiella kostnader och nyttan av normal 

användning av den förbättrade vägen. Omledningsvägar behövs för att säkra 

vägtransportsystemets robusthet. Det bör finnas åtminstone en omledningsväg till alla viktiga 



72 

 

vägar för att vägsystemet ska klara olika typer av avbrott. Ju längre avbrott desto viktigare är 

kvalitén på omledningen. Om det saknas en väg som duger måste en väg förbättras, även till 

stora kostnader. Denna första omledningsväg är inte ”frivillig” att skaffa ifall den är lönsam 

utan skulle kunna ses som ett måste för att Trafikverket ska uppfylla sitt uppdrag.  

En intressant aspekt med räkneexemplet för bortspolad väg (A) är att Magnusson et al (2007),  

som konstruerat exemplet, utgår ifrån att omledningsvägarna inte skadas av samma 

extremväder som gör att motorvägen spolas sönder. Detta är visserligen nödvändigt för att 

kunna räkna på exemplet men en förbättrad omledningsväg kommer inte att hjälpa till att 

minska konsekvensen av naturolyckan om den också är trasig. Än värre, båda 

omledningsvägarna är kanske trasiga och kan inte användas. Då kommer omledning av 

trafiken att kosta något helt annat än om de beskrivna vägarna kan användas. I en riskanalys 

bör alltså omledningsvägens sårbarhet bedömas tillsammans med ordinarie väg (Lennart 

Roos, 2011). Först när det är gjort kan man räkna på vad kostnaden för vägavstängning blir 

för att använda omledningsvägen. Här kan Jenelius & Mattssons (2011) metod med arearisk 

bedömning vara intressant som ett verktyg för att analysera sårbarhet. 

11 Avslutande diskussion 
Den första frågeställningen var; Hur påverkar olika faktorer vilka åtgärder som är lönsamma 

för de olika fallen? Lönsamheten med olika åtgärder beräknas med NNK (se ekvationer i 

stycke 8.5). En åtgärds lönsamhet bestäms alltså av vilka tillgångar den minskar eller 

förhindrar skada på samt av vad själva åtgärden kostar. Faktorer som påverkar är, utöver 

åtgärdskostnaden, därför skadorna på olika tillgångar. Bland hittills inträffade fall av 

översvämningar och bortspolad väg i Sverige, är avstängningskostnad och 

återställningskostnad för vägen de vanligaste skadorna på tillgångar. Trafikverket et al (2009) 

har förutspått att avstängningskostnaderna generellt kommer att vara 5-15 procent av den 

totala skadekostnaden. Detta stämmer inte för översvämningar som inte nämnvärt skadar 

vägar. För dessa finns bara avstängningskostnaderna. För högt trafikerade vägar som spolas 

bort är avstängningskostnaderna också dominerande (se Figur 8.1).  

Förutom kvinnan som skadades i samband med översvämningarna i Göteborg så har inga 

andra allvarliga personskador inträffat. Personskador väntas normalt inte inträffa om man 

stänger av vägen i tid, men som Göteborgsfallet visar stämmer inte alltid detta. Miljöskador 

finns hittills inte rapporterade för något fall, vilket gör dem mindre betydelsefulla för vilka 

åtgärder som är mest lönsamma. Det finns säkert platser där de har stor betydelse, men för 

standardfallet verkar de inte vara viktiga. Immateriella skador är svårmätbara och det är därför 

svårt att ta med dem i kalkyler. Troligtvis bör de bero på personskador i samband med 

naturolycka, avstängningstid samt kvalitet på information och omledning.  

Eftersom avstängningskostnad och återställningskostnad är de vanligaste skadorna (andra 

finns inte ens rapporterade, immateriella måste skattas) blir dessa viktigast för vilka åtgärder 

som är mest lönsamma för ett standardfall. Hur hänger då olika typer av åtgärder samman 

med skador på tillgångar (=faktorer)? Om avstängningskostnad och återställningskostnad är 

de enda skadorna, gäller följande för konsekvensminskande respektive 

sannolikhetsreducerande åtgärder: Alla konsekvensminskande åtgärder (utom trafikvakt) är 
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beroende av vägens avstängningskostnad. Beroende på hur exakt denna kostnad uppskattas 

kommer konsekvensminskande åtgärder att förefalla mer eller mindre lönsamma jämfört med 

sannolikhetsreducerande åtgärder. Konsekvensminskande åtgärder framstår alltid som lite 

mindre lönsamma än vad de är, eftersom indirekta vägavstängningskostnader inte finns med i 

någon av Trafikverkets modeller. För sannolikhetsreducerande åtgärder är skada på väg den 

viktigaste posten för hur lönsamma dessa blir. Orsaken är att konsekvensminskande åtgärder 

inte beror på denna kostnad. 

Hur hänger då olika åtgärders lönsamhet samman med skador på tillgångar för fallen (A-E) 

som studerats i examensarbetet? För översvämningsfallen (C,D och E) finns bara en 

avstängningskostnad. Både sannolikhetsreducerande och konsekvensminskande åtgärder 

beror därför på samma kostnadspost i dessa fall. Ingen åtgärdstyp förefaller därför 

lönsammare än någon annan. Alla åtgärders lönsamhet avgörs av nyttan i form av minskad 

avstängningskostnad och av kostnaden för åtgärden. I räkneexemplen för bortspolad väg (A 

och B) antogs kostnad finnas för återställning, avstängning och personskada. Eftersom vägens 

avstängningskostnaden är förenklad förefaller konsekvensminskande åtgärder vara mindre 

lönsamma än de i själva verket är, i förhållande till sannolikhetsreducerande åtgärder. 

Förbättrad omledning och planerad återställning är alltså lönsammare än vad beräkningarna 

visar. Sannolikhetsreducerande åtgärders lönsamhet bestäms av summan av skadan på alla 

tillgångar. Storleken på denna samt kostnaden och effekten av åtgärden bestämmer vilka 

åtgärder som är lönsamma. 

En intressant aspekt på några av de konsekvensminskande åtgärderna som studeras är att 

dessa kan användas för att minska konsekvensen också för andra typer av naturolyckor än 

bortspolad väg och översvämningar. Också när man räknar på lönsamheten med åtgärderna 

för dessa olyckstyper kommer, som tidigare diskuterats, t ex förbättrad omledningsväg att 

förefalla mindre lönsam än den är i verkligheten.  

Den andra frågeställningen var; Hur påverkas identifierade risker och lönsamheten för olika 

åtgärder av ett förändrat klimat? För att svara på frågan diskuteras klimatförändringarnas 

inverkan på fallen (A-E) som studeras i examensarbetet. Räkneexemplen med bortspolad väg 

i trumläge (A och B) var hypotetiska och de tänkta platserna kan vara var som helst i Sverige. 

Vilken inverkan har då klimatförändringarna på bortspolning av väg i trumläge? Trummor 

som avvattnar ett större avrinningsområde påverkas av ändringen av extrem lokal tillrinning. 

En viss ökning av skador på vägar i dessa trumlägen väntas på lång sikt i hela landet. Den 

största ökningen kommer i de områden som redan idag har hög skadefrekvens, dvs i ett 

område som sträcker sig från västra Götaland och Värmland upp till mellersta Norrland. Höga 

flöden i de minsta vattendragen bestäms av lokala intensiva regn. Dessa påverkar alltså 

vägdiken, vägtrummor och mindre rörbroar. Bortspolad väg orsakad av lokalt intensiva regn 

kommer troligen att öka påtagligt i hela landet. För trummor vid de minsta vattendragen ökar 

då sannolikheten för bortspolning. Den ändrade sannolikheten avgörs alltså av i vilken del av 

landet vägen med trumman ifråga befinner sig och om det är extrem lokal tillrinning eller 

lokala intensiva regn som bestämmer vattennivån. Dessa faktorer bestämmer därför hur 

mycket en åtgärds lönsamhet ökar pga klimatförändringarna.  
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Eftersom klimatförändringarna innebär att sannolikheten att vägen ska spolas bort ökar blir 

alla typer av förebyggande åtgärder  mer lönsamma. Åtgärder som idag är olönsamma kan bli 

lönsamma. Om man jämför ändringen i lönsamhet mellan olika fall, ändras sannolikheten för 

bortspolning på liknande sätt i hela landet, om intensiva regn är orsaken. Om istället extrem 

lokal tillrinning är orsaken till bortspolningen, ökar sannolikheten och därmed lönsamheten 

mest i området mellan Götaland och Värmland upp till mellersta Norrland. Detta säger hur 

sannolikheten förändras men inte vad den ursprungliga sannolikheten var. Denna beror på de 

olika platserna och det väder Sverige har idag. 

Orsaken till översvämningarna var olika i de tre fallen (C, D och E). Havet tillsammans med 

vindar, långvarig nederbörd samt skyfall låg bakom översvämningen i respektive fall. 

Havsnivåhöjningen skiljer sig rejält mellan olika delar av landet, men eftersom Fäjövägen (C) 

ligger i södra Sverige är en större höjning troligtvis att vänta där. Eftersom platsspecifika 

prognoser saknas går endast att spekulera i, hur mycket mer sannolika skyfall respektive 

långvariga regn blir på respektive plats. Exakt hur mycket vanligare översvämningarna på de 

olika platserna blir relativt varandra går därför inte att säga. Det som kan sägas säkert är att 

troligen blir det lönsammare att åtgärda alla de tre olika fallen och för varje fall blir alla 

åtgärder lönsammare. De som inte betalar sig idag kan göra det imorgon. Eftersom det är 

sannolikheten för att översvämning ska inträffa som ökar ändras inte rangordningen av vilka 

åtgärder som är lönsammast för varje fall. 

Slutsatserna ovan bygger på rapporter som utgår ifrån Echam4-modellen och A2-scenariot. 

Nu verkar det emellertid som att de globala utsläppen inte följer A2-senariot, utan snarare 

A1F1, vilket innebär att klimatförändringarna blir större än vad Klimat- och 

Sårbarhetsutredningen räknat med. Dessutom kom forskarna i Köpenhamnsdiagnosen fram 

till att effekterna av klimatförändringarna kan bli mycket allvarligare än vad IPCC 

förutspådde i den fjärde rapporten. Ifall detta stämmer, är effekterna av klimatförändringarna 

alltså underskattade i alla scenarier. Detta bör dels innebära att skadekostnaderna på 

vägtransportsystemet är större än Trafikverket räknat med, dels att det därför både är mer 

angeläget och mer lönsamt att försöka förebygga skador.  

En viktig riskaspekt vad gäller klimatförändringarna är att ingen vet exakt vad som kommer 

hända. Före översvämningarna i Göteborg nu i december hade t ex ingen person skadats 

allvarligt av naturolyckor som drabbar vägtransportsystemet. Om extremväder får nya 

förlopp, är det inte rimligt att räkna med att saker kommer fungera på samma som tidigare. T 

ex skulle det kunna innebära att frekvensen personskador ändras, om inga nya åtgärder för att 

förhindra dem vidtas. 

Klimatförändringar är alltså en central faktor för vilka platser respektive vilka typer av 

åtgärder som är mest lönsamma. Generellt innebär klimatförändringarna att det är 

lönsammare att åtgärda de flesta riskplatser. Eftersom sannolikheten för översvämningar 

respektive bortspolad väg ökar blir alla typer av åtgärder lönsammare. Åtgärder som idag inte 

är lönsamma kan komma att bli det och dessutom bli nödvändiga för att helt kunna reducera 

framtida risker. Det är dock svårt att exakt säga hur riskerna för olika platser förändras i 

förhållande till varandra eftersom klimatmodeller inte finns på en skala som behandlar varje 
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enskild väg separat. För att kunna prioritera optimalt behöver också riskerna i dagens klimat 

vara kända. 

Nu följer en diskussion om andra intressanta aspekter av examensarbetet: En åtgärdsgrupp 

som inte alls förekommit i kalkylerna är åtgärder som minskar transportberoendet. Dessa 

åtgärder är generellt inte något som Trafikverket kan besluta om, utan andra aktörer har den 

makten. T ex beslutar kommunerna om var ny bebyggelse ska placeras och därmed vilka 

transportbehov som uppstår. Genom samverkan med andra aktörer kan Trafikverket arbeta för 

att dessa åtgärder ska implementeras.  

Åtgärder som gör samhället mera transportoberoende är svåra att räkna på. För ett specifikt 

företag går det att beräkna vad ett större lager kostar att ha, istället för att använda ”just-in-

time” lagringsprincipen. Dock är det svårt att summera samhällskostnaden och 

samhällsnyttan. Var är det lönsammast att kostnaden uppstår - genom att hålla för stora lager 

eller genom att fabriken står stilla pga naturolycka när lagret är tomt?  Eller hur räknar man på 

lokal livsmedelproduktion, som skulle medföra färre transporter? Det finns alltför många 

komplexa kostnader och nyttor för att detta ska gå att göra enkelt. En IT-lösning som ökar 

distansarbetet går det nog att räkna på, men hur ta in den i Trafikverkets samhällsekonomiska 

kalkyl? Utöver att denna typ av åtgärder minskar kostnaden för att en väglänk är ur funktion, 

har många av dem också fördelen att de bidrar till att minska klimatförändringarna. Åtgärder 

som minskar transportberoendet kan därför vara nödvändiga om Sverige ska lyckas minska 

sina utsläpp av växthusgaser. Dessutom är de också ofta bra för att minska Sverige 

oljeberoende. Ur ett samhällsperspektiv kan de alltså vara mycket lämpliga eftersom de finns 

synergieffekter med andra samhällssektorer och mål. En sak som talar för att Trafikverket bör 

överväga att försöka ta med dessa åtgärder i sina kalkyler är att de precis stämmer in på första 

steget i Trafikverkets fyrstegsprincip - åtgärder som påverkar transportbehovet och 

transportsättet. Detta ska ju såsom första steget högst prioriterat. Samtidigt behövs ett 

sektorsövergripande samarbete för att denna typ av prioriteringar ska kunna göras på allvar.  

När åtgärder diskuteras och jämförs i examensarbetet antas oftast att det bara är en åtgärd som 

ska utföras. Om en åtgärd utförs får resterande åtgärder en annan lönsamhet och denna är inte 

beräknad. T ex höjs vägen antingen lite eller mycket på Fäjövägen (A). Åtgärderna utesluter 

varandra om de utförs vid samma tidpunkt. En åtgärd räcker också för att helt reducera risk. T 

ex i översvämningsfall C och D finns en höjning av vägen som antas reducera risken till 100 

procent på den åtgärdade sträckan. Det kan dock finnas platser med stora risker där det inte 

räcker med en åtgärd utan det krävs flera för att helt ta bort risken. Åtgärderna kompletterar 

varandra – dvs minskar risken på olika sätt. I t ex Ramdala (E) är det troligt att risken minskas 

både med en fysisk åtgärd och genom att ordna en omledningsväg. I just detta fall kan 

omledningsvägen i och för sig motiveras också av andra orsaker än översvämningar. Dock 

den fysiska åtgärden minskar sannolikheten för översvämning samtidigt som 

omledningsvägen minskar konsekvensen av den. Emellertid måste åtgärder inte vara av olika 

typer (konsekvensminskande respektive sannolikhetsreducerande) för att vara 

komplementära. T ex skulle en trummas inlopp både kunna erosionsskyddas och få ett galler 

som skyddar mot igensättning.  
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I de beräkningar som gjorts i examensarbetet har inga kostnader på skadade tillgångar utanför 

vägtransportsystemet kommit med. Bör dessa, om de finns, tas med när Trafikverket 

överväger åtgärder? Enligt definitionen av tillgångar så ska de det, men om skador utanför 

vägtransportsystemet dominerar efter en naturolycka borde en annan pott pengar än 

”klimatanpassa vägtransportsystemet-potten” betala för åtgärder som förebygger 

naturolyckan. Åtgärden syftar då mer till att klimatanpassa samhället snarare än 

vägtransportsystemet. Ta t ex översvämningen i Ramdala. I samband med den 

översvämmades också hus och lokala vägar. Dessa kostnader hör till totalkostnaden för 

översvämningen, men är egentligen inte intressanta för ifall Trafikverket ska se till att 

översvämningsrisken byggs bort eller inte. För detta avvägande är det kostnader inom 

vägtransportsystemet som är intressanta och vilken Trafikverkets andel av kostnaden för en 

åtgärd blir. Totalkostnaden är emellertid intressant ur ett samhällsperspektiv och ett brett 

systemtänk är viktigt att ha eftersom det inte bara är vägtransportsystemet utan samhället som 

måste klimatanpassas. Frågan är hur kostnaden ska fördelas på olika sektorer? Kanske i 

proportion till skador på tillgångar inom olika sektorer?  

Med NNK-beräkningar skattas lönsamheten hos åtgärder. Emellertid döljer sig olika värden 

bakom siffrorna. Vad är det som ska prioriteras? Människoliv verkar t ex vara en rimlig 

prioritering. Dessutom skulle man kunna tänka sig att också andra värden som är svåra att 

återställa, som miljö- och kulturvärden, bör prioriteras. Sådana skador finns inte rapporterade 

från Trafikverkets fall, men just därför kan de riskplatser som utmärker sig med att innebära 

sådana kostnader vara rimliga att specialbehandla. Trafikverket delar också in riskobjekt i 

riskklasser och har bestämt att alla objekt som tillhör den mest kritiska klassen, ska åtgärdas. 

Där är sårbarheten oacceptabel. Ett sätt att frångå lönsamhetsberäkningarna med NNK vore 

därför att låta platser där prioriterade värden skadas tillhöra den mest kritiska riskklassen. En 

annan intressant avvägning som kan göras är om man har två olika platser med åtgärder som 

är lika lönsamma att åtgärda enligt NNK-beräkningar men där nyttan och kostnaden för den 

första platsen är mångdubbelt större än för den andra platsen. Det är alltså allvarligare om 

något inträffar på den första platsen samtidigt som det är mycket dyrare att förhindra det. 

Vilken plats ska då prioriteras? Beslutet borde bero på, dels vilka värden som skadas, dels 

vilken åtgärdsbudget som finns – finns det pengar för den dyrare åtgärden eller till och med 

för båda åtgärderna? 

En intressant aspekt när immateriella skador skattas är i fall dessa ska anses vara större om 

Trafikverket kände till risken innan en olycka inträffade? Om Trafikverket känner till en risk 

och ändå inget gör för att reducera den, så kan det i någon mening anses vara deras fel att 

olyckan inträffar. De har valt att låta den inträffa. Människor och företag vars tillgångar 

skadas drabbas av detta val. Vetskapen om att de är drabbade pga ett val som Trafikverket 

gjort påverkar deras förtroende för Trafikverket och därmed immateriella skadekostnader. Är 

det därför lämpligt att lägga till X kronor till de immateriella skadekostnaderna för 

kännedom? 

Alla de tre översvämningsfallen (C, D och E) bör åtgärdas både från ett robusthetsperspektiv 

(Trafikverkets robusthetsmål ska uppfyllas till 2021) och från ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Att Trafikverket valt att åtgärda fall C och D, och kommer åtgärda E är därför 

riktigt ur båda dessa perspektiv. Bara robusthetsmålen i sig skulle också kunna vara skäl nog 
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att åtgärda platser som inte är samhällsekonomiskt lönsamma. Ytterligare ett perspektiv som 

kan motivera åtgärder är ett rättviseperspektiv likt det Jenelius (2010b) föreslår.  Jenelius 

(2010b) perspektiv inkorporerar jämlikhet mellan användare när en länks vikt mäts. Om 

jämlikhet betonas så blir små vägar med inga eller dåliga alternativa vägar viktiga. Detta går 

emot att prioritera den övergripande effektiviteten i vägtransportsystemet, men samtidigt är 

Trafikverkets uppdrag att säkra transportförsörjningen i hela landet, vilket inkluderar små 

byar som bara har en tillfartsväg. Därför skulle det kunna vara intressant att inkorporera 

Jenelius metod i Trafikverkets kalkyler. På så sätt får fallen med den enda vägen större vikt – 

vilket gör prioriteringar mellan olika användare jämlikare. Ingen behöver då drabbas 

oproportionerligt hårt av naturolyckor. 

En svårighet i examensarbetet har varit att hitta bra data för fall så att de går att räkna på. En 

del kostnader som används är relativt grova uppskattningar, vilket gör att mer forskning 

behövs. För att bättre kunna räkna på vilka fall respektive vilka åtgärder som är mest 

lönsamma att åtgärda/utföra vore det användbart om metoden Riskanalys Vald Vägsträcka 

utnyttjades på ett mer systematiskt sätt. Genom att tydligare kategorisera typer av fall, faror 

och åtgärder samt koppla dem till ungefärliga kostnader och effekter skulle det gå att ranka 

olika fall. Det vore också lämpligt om naturolyckor som inträffat följdes upp genom att 

kostnader, nyttor och åtgärder identifierades för dem. Detta skulle hjälpa till att tydliggöra 

vilka typer av fall det är som främst bör åtgärdas. Det finns också behov av att som Berdica 

(2006) påpekat koppla sårbarhetskartorna till riskobjekten. Genom att göra detta blir det 

lättare att analysera vad det kostar om en länk stängs av. 

11.1 Utblick ytterligare forskning 

Intressanta relaterade forskningsområden sträcker sig över ett brett område. Från modell för 

indirekta finansiella kostnader för avbrott på väglänk till behovet av bättre lokala 

klimatscenarier. Klimat- och Sårbarhetsutredningens slutsatser för vad klimatförändringarna 

innebär för transportsektorn skulle också behöva uppdateras, så att de stämde med de senaste 

klimatrönen. Hur transportoberoende åtgärder kan tas in i en samhällsekonomisk kalkyl är ett 

annat intressant område, liksom hur immateriella skadekostnader ska uppskattas. Det vore 

också intressant att modellera vad avstängningskostnaden för en väglänk är i olika typvägnät.  

Ett behov finns av att studera fler fall av naturolyckor som drabbar vägtransportsystemet. 

Detta behövs för att Trafikverket ska kunna ta fram riktlinjer för hur olika åtgärds- respektive 

falltyper ska prioriterias i klimatanpassningsarbetet. Som tidigare nämnts så skulle detta 

arbete underlättas av en mer konsekvent användning av metoden Riskanalys Vald Vägsträcka. 

Ännu ett relevant område för Trafikverket är att utveckla en fyrstegsprincip för riskhantering 

och klimatanpassning. 
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Bilaga A  

Riskanalys för objekt – exempel (Källa: Magnusson et al, 2007) 
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