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SAMMANFATTNING  

Resultat från flertalet klimatforskare pekar på att Jorden står inför 
klimatförändringar som redan i dagsläget börjat visa sig. För Sveriges del 
innebär denna förändring med största sannolikhet en ökning av 
temperatur och nederbörd. En ökning av nederbörden leder till större 
risker för naturolyckor så som översvämning, skred och ras att inträffa. 
Dessa ökade risker innebär även en större risk för skador att ske på olika 
delar av samhället som kan innebära stora kostnader. En av de delar av 
samhället som är utsatt för dessa ökade risker är transportsystemen. 
Den viktigaste uppgiften hos vägar och järnvägar är att de alltid är 
framkomliga och lättillgängliga. Naturolyckor innebär ett hot mot detta 
och kan orsaka stora skador, därför är de önskvärda att undvika. 

Som ett steg för att undvika naturolyckor med skador på väg och järnväg 
samt deras omgivning som följd, och därmed undvika stora kostnader, har 
Trafikverket tagit fram en strategi för klimatanpassning. Denna strategi 
fastslår bland annat att Trafikverket aktivt ska arbeta för att utreda och 
samla in information om naturolyckor på väg och järnväg. 
En utredningsmetodik har därför tagits fram som är tänkt att användas för 
att på ett enhetligt sätt utreda och samla inträffade naturolyckor som 
skadat vägar och järnvägar. Målet är att skapa en samlad databas där all 
information registreras. Innan införandet av en sådan utredningsmetodik 
är det av vikt att utvärdera den. 

Framtagen utredningsmetodik applicerades i detta arbete på tre fallstudier 
i västra och mellersta Sverige. Utredningarna tar hänsyn till faktorer som 
orsaker, åtgärder, tidigare händelser och identifierade risker. Resultaten 
visar att utredningsmetodiken kan appliceras på naturolyckor av 
varierande karaktär och omfattning. Viktigt är kontakten med involverade 
från Trafikverket och driftentreprenörer för att fånga upp annars 
oregistrerad information. Förutom direkta orsaker kan problem med 
dimensionering och/eller underhåll av dränering och avvattning bidra till 
inträffade naturolyckor. Dessa bidragande orsaker kan med hjälp av 
utredningar fångas upp och är värdefull för fortsatt klimatanpassning. 
Det är därför viktigt att sammanställa resultat från utredningar på ett 
enkelt och användarvänligt sätt för att underlätta vidare bearbetning och 
användning av informationen. 

Utredningsmetodiken är ett viktigt och underlättande steg i Trafikverkets 
klimatanpassningsarbete. Metodiken och hur denna redovisas bör aktivt 
arbetas med och appliceras på fler fallstudier innan införande för att 
tidseffektivisera och tydligt klargöra vilka händelser som ska genomgå 
utredning och av vem. Vidare identifieras ett behov av mer kunskap inom 
området naturolyckor och kopplingen till vägar, järnvägar och deras olika 
dräneringssystem. Särskilt fokus bör ligga på att se över möjligheten att 
utveckla nya verktyg för översvämningsrisk som underlättar i 
riskidentifiering och att skapa en övergripande bild av Sveriges väg-och 
järnvägsdränering. 
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SUMMARY IN ENGLISH  

Studies from several researchers predicts that the Earth is facing climate 
changes that has already started to show. For Sweden this change most 
probably will result in an increase of temperature and rainfall. An increase 
of rainfall events leads to an increased risk of natural disaster such as 
floods and landslides. This increase of risk means that there is a higher risk 
for damages in different sectors of the society that will lead to great costs. 
One part of society that are vulnerable to these increased risks are the 
transportation system. The most important for roads and railroads are that 
they are always easily accessible. Natural disasters are a threat to this and 
can cause severe damage, why it is desirable to avoid these. 

As a step towards avoidance of natural disaster on roads, railroads and 
their surroundings with damages as a result and to avoid large costs, the 
Swedish Transport Administration (STA) has develop a strategy for 
climate change adaptation. This strategy states among other things that the 
STA should continuously investigate and collect information about natural 
disasters that affect roads and railroads. Therefor a methodology for 
investigation of these events has been developed. The methodology is 
meant to be used in order to investigate and collect information about 
occurred natural disasters on roads and railroads in a unified way. The goal 
is to create a database where all information is registered. Before the 
introduction of a methodology it is important to evaluate it. 

The methodology was in this study applied to three case studies located in 
the western and central part of Sweden. The investigations include factors 
such as causes, measures, previous events and identified risks. The result 
shows that the methodology can be applied on natural disasters of varying 
types and extent. Important is the contact with different involved people 
from STA and operating contractor to capture otherwise unregistered 
information. Besides direct causes, problems with dimensioning and/or 
maintenance of drainage systems can contribute to occurred natural 
disaster. These contributing causes can be identified by investigations and 
are valuable for future climate change adaptation. It is therefore important 
to compile the result from investigations in an easy and user-friendly way 
to be able to easily continue processing and using the information. 

The methodology is an important and facilitation step in STA’s work 
towards climate change adaptation. Due to the lack of investigations using 
the methodology and studies on how the result should be presented it is 
suggested that the methodology should actively be processed and applied 
to several more case studies before introduction in STA’s work. This to 
make it more time efficient and clearly state which types of natural 
disasters to include in investigations and by whom the investigation should 
be performed. Further a need of more knowledge about the field of natural 
disasters and their relation to roads, railroads and drainage systems is 
identified. Special focus should be on the possibility to develop new tools 
for identification of flood risks and an overall picture of Sweden’s road 
drainage systems.  
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1. INTRODUKTION 

Den globala ökningen av utsläpp av växthusgaser har lett till ett förändrat 
klimat som kommer att fortsätta förvärras i framtiden. Detta kommer att 
innebära en stor omställning och redan idag syns behovet av 
klimatanpassning. Exakt hur klimatet kommer förändras går ej att säga 
men som hjälp finns ett antal framtagna klimatscenarier (IPCC, 2014). 
Gemensamt för dessa klimatscenarier är att de pekar mot att den globala 
årsmedeltemperaturen kommer att öka och mer extrema väderhändelser 
inträffar (ibid). Resultatet från klimatforskning visar även att beroende på 
geografisk placering kommer klimatet att förändras olika mycket och på 
olika sätt. Vissa områden kommer att uppleva mer torka medan andra 
upplever mer nederbörd (Green Paper EU, 2007). 

Ökningen i årsmedeltemperatur förväntas i Sverige att vara större än den 
genomsnittliga globala ökningen. Då Sverige är ett avlångt land kommer 
även olikheter i framtida klimatförändringar att synas för olika regioner. 
För hela landet gäller dock en temperaturökning samt en ökad 
nederbördsmängd (SMHI, 2014a). En ökad nederbörd innebär en ökad 
mängd vatten. Stora vattenmängder i sin tur leder till problem i form av 
bland annat ökad avrinning och ökad risk för översvämning och skred. 
De två sistnämnda kategoriseras in under begreppet naturolyckor. 
Därmed leder en framtida klimatförändring med mer och intensivare 
nederbörd som följd till en ökning av naturolyckor (SOU 2007:60) 

En av de viktigaste faktorerna i ett fungerande samhälle är ett fungerande 
transportsystem. Utan ett fungerande och framkomligt väg-och 
järnvägsnät faller även andra samhällssektorer. Dessvärre kommer 
klimatförändringar att påverka vägars bärighet och beständighet genom en 
påverkan på den långsiktiga nedbrytningen och fler skador på vägar och 
järnvägar är att vänta i framtiden (Nordlander et al., 2007). En ökning av 
årsmedelnederbörd och antal intensiva och kraftiga regn innebär även det 
en risk för vägar och järnvägar i form av bortspolad väg/banvall, 
översvämningar, ras och skred samt erosion (Nordlander et al., 2007; 
Kalantari och Folkeson, 2013). Kostnaden för dessa händelser är stora, 
endast mellan åren 1995-2007 beräknades naturolyckor på väg orsakade 
av höga flöden och skred ha kostat 1200 miljoner svenska kronor 
(Nordlander et al., 2007). 

Trots de stora kostnader som naturolyckor på vägar och järnvägar medför 
saknas i nuläget en samlad bild på var, varför och när dessa sker 
(Liljegren, pers.komm.). Lite forskning görs inom området och 
kunskaperna om naturolyckors påverkan och konsekvens på väg och 
järnväg är därför relativt liten. Befintlig forskning inom området handlar 
ofta om ett förebyggande arbete och riskidentifiering. Men det är även 
intressant att se till det arbete som förs efter att en naturolycka har drabbat 
väg eller järnväg och de kunskaper som detta kan ge. 

I nuläget saknas en enhetlig rapportering om till exempel bidragande 
orsaker, konsekvenser och vidtagna åtgärder. På Trafikverket finns dock 
planer på en sådan utredningsmetodik. I sin strategi för klimatanpassning 
listas ett antal åtgärder som ska hjälpa till att uppnå en god 
klimatanpassning. Två av de åtgärderna berör inhämtning av kunskap och 
utredning av naturolyckor (Liljegren et al., 2014). Mer specifikt säger dessa 
att ”fortlöpande inhämta kunskap om klimatets påverkan på vägar och 
järnvägar via omvärldsbevakning, forskning och utveckling” samt ”samla 
in och utreda information om naturolyckor” (ibid).  Ett steg i detta arbete 
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är framtagandet av en utredningsmetodik för naturolyckor tänkt att 
användas av Trafikverket (Liljegren, pers.komm.). Vad en sådan skulle 
kunna ge för kunskap är ännu okänt och intressant är därför att se över 
detta innan implementering. I detta arbete kommer naturolyckor som 
drabbar vägar och järnvägar att studeras närmare. Behovet av en enhetlig 
utredningsmetodik och registrering analyseras. Vidare besvaras även 
frågan ovan om vilka lärdomar och kunskaper som kan erhållas angående 
naturolyckor som påverkat väg och järnväg. 

1.1.  Syfte och mål 

Detta arbete syftar till att använda och utvärdera en av Trafikverket 
framtagen utredningsmetodik för skador på vägar och järnvägar som har 
orsakats av naturolyckor. Behovet och potentialen av en enhetlig 
utredningsmetodik och rapportering av inträffade händelser kommer att 
analyseras. Gällande rapportering ser arbetet över hur resultat från utförda 
utredningar kan samlas och redovisas. 

Vidare syftar detta arbete till att analysera hur utredningar kan användas i 
transportsektorns klimatanpassning och vilka lärdomar och/eller 
kunskaper som kan identifieras. Detta arbete kommer även ta upp 
problematiken med indirekta orsaker skapade av mänskliga aktiviteter, 
framförallt problematik med dränering och avvattning. 

Detta arbete har tre mål som med hjälp av frågeställningar ska uppnås. 
Utformade frågeställningar presenteras i följande avsnitt. Målen för detta 
arbete listas nedan, dessa är: 

- Bedöma om framtagen utredningsmetodik är en lämplig metod för att 
samla in statistik om naturolyckor som drabbar vägar och järnvägar. 

- Ta fram ett förslag för en databas där resultat från utförda utredningar 
samlas. 

- Se över om och hur utförda utredningar kan användas i Trafikverkets 
klimatanpassningsarbete. 

1.2. Frågeställningar 

Ett antal frågeställningar kommer att vara centrala och diskuteras i detta 
arbete. Dessa berör olika delar och redovisas nedan. Dessa är indelade i 
två större teman varav den första behandlar utredningen och den andra 
redovisningen. 

Utredning 

- Finns det ett behov av samlad statistik om naturolyckor som påverkar 
vägar och järnvägar? 

- Bör något tilläggas eller tas bort från den framtagna 
utredningsmetodiken? 

- Vilka kunskaper kan utredningar av naturolyckor som drabbat vägar 
och järnvägar ge? 

- Kan ett samlat resultat ge kunskap och hjälp i Trafikverkets 
klimatanpassningsarbete? 

Redovisning 

- Vilken information bör redovisas i en framtida databas och hur ska 
denna redovisas? 

- Kan resultatet redovisas i olika typer av databaser (Excel-, GIS- 
baserad etc.)? 

1.3. Avgränsning 

Först och främst är studien begränsad till att enbart se till naturolyckor 
som skadat vägar eller järnvägar. Eventuella andra skador som kan ha 
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uppkommit på byggnader eller dylikt på grund av samma händelse inom 
närområdet behandlas ej. 

Naturolyckor kan vara av olika slag, denna studie innefattar endast 
naturolyckor av typen översvämning samt ras, skred och erosion. 
Skogsbrand, storm (vind) eller andra grupper av naturolyckor behandlas ej. 

Den geografiska avgränsningen är Sverige. Detta eftersom den framtagna 
utredningsmetodiken är anpassad utifrån tillgänglig data från Sverige och 
tänkt att användas av Trafikverket i Sverige. Detta innebär även att endast 
de statliga väg- och järnvägsnätet kommer att behandlas, då kommunala, 
privata och enskilda vägar ej är Trafikverkets ansvar. 

2. BAKGRUND  

Nedan presenteras de fakta som är nödvändig för att skapa en bättre 
förståelse för arbetet. Dessa inkluderar information om naturolyckor, 
framtida klimat, vägar och järnvägar i Sverige och Trafikverkets arbete. 

2.1. Framtida klimat 

I framtiden kommer en förändring i klimatet att märkas. FN:s klimatpanel 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) arbetar med 
klimatforskning och har publicerat ett antal rapporter inom ämnet. I deras 
rapport från 2013 (IPCC, 2014) finns att läsa om att de klimatförändringar 
som skett samt de som kommer att ske i framtiden relaterar till mänskliga 
aktiviteter och främst utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid. 

Genom fyra olika klimatscenarion som har tagits fram kan hjälp fås att 
förutspå hur klimatet kommer att förändras i framtiden utifrån olika 
utvecklingsvägar för bland annat framtida koncentrationer växthusgaser, 
aerosoler och andra klimatpåverkande faktorer. Dessa scenarion benämns 
även för ”representativa koncentrationsutvecklingsbanor” (på engelska 
representative concentration pathways, RCP). De RCP som syns i IPCC:s 
rapporter är RCP 2.6 (strängt begränsande, minskade utsläpp), RCP 4.5 
(mellan), RCP 6 (mellan) och RCP 8.5 (höga utsläpp). De två sistnämnda 
är resultatet om inga insatser görs för att stoppa utsläppen av växthusgaser 
(IPCC, 2014). De fyra scenarierna överensstämmer angående ökning av 
medeltemperaturen mellan 2016-2035 men skiljer sig därefter åt. Det 
bedöms i samtliga scenarier att den globala årsmedeltemperaturen 

kommer att öka med 0.3- 1.7ᵒC under perioden 2016 – 2035 (IPCC, 2014), 
ökningen kommer troligen drabba olika regioner olika mycket. 

Förutom en ökad årsmedeltemperatur kommer andra förändringar i olika 
klimatfaktorer märkas. En ökad nederbörd i idag nederbördsrika områden 
och minskad nederbörd i idag torra områden. Det kommer även märkas 
en förändring i extremnederbörd som förväntas bli kraftigare och 
nederbörden mer intensiv (SMHI, 2014a). I EU:s Green Paper (2007)  
”Adapting to climate change in Europe” pekas Skandinavien ut som ett av 
de mest sårbara områdena på grund av den ökade mängden nederbörd 
som förväntas. 

 Sveriges framtida klimat 

Sedan 2013 är det SMHI som fungerar som Sveriges ”Focal Point” för 
IPCC vilket innebär att de upprätthåller kontakt med IPCC sekretariat 
angående klimatforskning och ansvarar även för att nominera svenska 
experter till IPCCs arbete (SMHI, 2014b). Det finns regionala 
klimatscenarier som bygger på de fyra olika RCP scenarierna som 
redovisas i IPCC:s rapport (2014). Det är vid Rossby Centre som SMHI 
bedriver sin klimatforskning och här finns framtagna scenarier som visar 
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på hur Sverige kommer att påverkas av ett förändrat framtida klimat med 
utgångspunkt av de ovannämnda RCP:s (SMHI, 2014b). 

Klimatmodellerna visar på en kraftig framtida temperaturökning samt en 
ökad årsmängd nederbörd. Det varmare klimatet leder till längre 
vegetationsperioder då snö-och isförhållanden förmildras. På grund av de 
förmildrande snö-och isförhållandena blir ökningen av temperaturen 
högre på vintern än på sommaren (SMHI, 2014a). 

På grund av den ökade nederbörden och mer intensiva regnet kommer 
avrinningen i Sverige att öka, främst i väster. Det kommer även ske en 
ökning av höga flöden det så kallade 100- årsflödet. Denna ökning 
kommer variera i landet och värst drabbat kommer Västra Götaland, 
sydvästra Svealand och nordvästra Norrland att vara (SOU 2007:60). 

 Framtida klimats påverkan på väg och järnväg 

I den klimat-och sårbarhetsutredning som Regeringen lät göra och som 
avslutades 2007 gav dåvarande Vägverket och Banverket kommentarer 
om hur ett framtida förändrat klimat kommer att påverka vägar och 
järnvägar i Sverige (SOU 2007:60). I sin rapport till Klimat- och 
Sårbarhetsutredningen belyste Vägverket svårigheten av att förutse 
framtiden samt exakt hur transportnätet skulle påverkas. De konstaterade 
dock att klimat med mer och intensivare nederbörd skulle innebära ökad 
skred- och rasbenägenhet i vissa områden. Även en ökad risk för 
översvämning i flacka områden och en ökad risk för bortspolade vägar 
skulle förekomma (Nordlander et al., 2007; Kalantari, 2014a).  

Mer nederbörd kan resultera i förhöjda porvattentryck (vilket är den 
viktigaste klimatberoende egenskapen till skred) och en höjning av 
grundvattenytan vilket leder till ökade risker för skred och ras. Intensiva 
regn innebär högre flöden i mindre vattendrag vilket ökar risk för 
bortspolning och erosionsskador av intilliggande vägar. En framtida 
ökning av intensiva regn ökar därmed risken för naturolyckor (SGI, 2005; 
Kalantari, 2014a). En inventering av skador som orsakats av höga flöden 
mellan åren 1994-2001 visade på att bortspolad väg stod för 50 % av 
händelserna följt av översvämning (25 %) och skred/ras (20 %) 
(Nordlander et al., 2007). 

Vid naturolyckor som skred och översvämning på vägar och järnvägar är 
det ovanligt att personer skadas. Skadorna uppstår främst på anläggningen, 
indirekt drabbas trafiken då vägen i värsta fall blir oframkomlig. De 
kostnader som uppstår på väg och järnväg vid naturolyckor hör därmed 
främst ihop med materiella- och arbetskostnader snarare än personskador. 
Framtida kostnader för naturolyckor på väg och järnväg kommer att bero 
på två faktorer. Dels vilket av de tidigare nämnda klimatscenarierna som 
blir verklighet och dels hur indirekta skador som störningar i 
transportförsörjning kommer att värderas (Nordlander et al., 2007). 

2.2. Klimatanpassning 

I och med den klimatförändring som förväntas ske är en anpassning till 
det förändrade klimatet av största vikt. I sin rapport beskriver IPCC (2014) 
vikten av att inte endast begränsa och minska miljöpåverkan men även att 
proaktivt arbeta med klimatfrågan. En tidig anpassning nu är bara inte 
bättre men även enligt beräkningar billigare än att fördröja arbetet 
(Green Paper EU, 2007). Klimatanpassning kommer dock att innebära 
förändringar i den fysiska infrastrukturen som kommer att innebära en 
stor samhällsekonomisk kostnad, vilket kan vara ett hinder i anpassningen 
(Arvidsson et al.., 2012). Det övergripande ansvaret för Sveriges klimat-
anpassningsarbete tillhör ingen ensam myndighet. Istället bär flera centrala 
myndigheter ansvaret för att bedöma behovet av förebyggande åtgärder, 
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genomföra dessa samt även hantera de följder som klimatförändringarna 
innebär (Liljegren et al., 2014). Regionalt är det länsstyrelserna som ska 
samordna klimatanpassningsarbetet, detta sker med hjälp av stöd och 
medverkan av myndigheterna (ibid).  

Då transportsystemen är en viktig del av samhället är klimatanpassning av 
dessa viktigt och bör implementeras. Särskilt viktigt är långsiktig planering 
då livstiden för väg- och järnvägskonstruktioner uppgår till 40-80 år 
(TRVK Bro 11, 2011; Trafikverket, 2014a). Viss begränsning finns dock i 
förmågan att snabbt klimatanpassa Sveriges transportsystem. Dessa ligger 
i förmågan att förutse extrema väderhändelser, infrastrukturens långa 
livslängd och de långa ledtiderna i den fysiska planeringen 
(Arvidsson et al., 2012).  

 Trafikverkets strategi för klimatanpassning 

En av de myndigheter som ansvarar för klimatanpassningen av Sverige är 
Trafikverket. Förutom det mer lokala stöd som ska ges till länsstyrelser ska 
Trafikverket medverka och ge stöd inte bara på en högre nationell nivå 
utan även i internationella arbeten. Trafikverket har sen 2014 en framtagen 
strategi för klimatanpassning (Liljegren et al., 2014). Med utgångspunkt 
från ett antal identifierade strategiska utmaningar för åren 2012-2021 har 
tre strategier satts upp. Dessa består av:  

 Skapa förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning 

 Förebygga negativa följder av klimatets påverkan genom att skapa 
robusta anläggningar 

 Hantera effekter av klimatets påverkan 

Framförallt punkt ett är central i detta arbete. Det önskade läget bakom 
denna strategi är att tydliggöra grundläggande förutsättningar, ansvar och 
uppgifter för klimatanpassning samt tillämpa dessa. Med hjälp av bland 
annat fortlöpande insamling kunskap om klimatets påverkan på väg och 
järnväg samt att samla in och utreda information om naturolyckor ska 
detta uppnås (Liljegren et al., 2014). Trafikverkets strategi visar på att såväl 
teknisk anpassning med robusta anläggningar som inhämtning av kunskap 
och arbete inom organisationen behövs i klimatanpassningsarbetet (ibid). 

2.3.  Naturolyckor 

Definitionen av naturolycka varierar inom olika organisationer, allmänt 
kan det sägas att naturolyckor är en naturhändelse med negativa 
konsekvenser. De negativa konsekvenserna kan variera i omfattning från 
små begränsade konsekvenser upp till naturkatastrofer (MSB, 2009a). 
Det svenska uttrycket för naturolycka har ingen direkt entydig 
översättning på engelska. Där används istället termerna natural disaster 
och natural hazard. Natural hazard är hotet/risken att en naturhändelse 
kan leda till negativa konsekvenser. Leder en naturhändelse till negativa 
effekter har en natural disaster uppstått. Natural hazard är således ett event 
eller en händelse som kan ske och dess negativa effekter på människor och 
omgivning är en natural disaster (Smith, 2013). 

FN delar in naturfenomen som kan orsaka olyckor i tre huvudgrupper. 
Dessa är; geologiska, hydrometerologiska samt biologiska (MSB, 2009a). 
I denna rapport används den svenska definitionen av naturolycka. 
Endast naturolyckor orsakade av geologiska och hydrometerologiska 
naturfenomen är relevanta för studien då fokus ligger på vägar och 
järnvägar. 
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 Översvämning 

Då magasineringsförmågan i vatten-och marksystem är uppnådd 
inträffar en översvämning om ytterligare tillskott av vatten genom 
nederbörd eller snösmältning tillförs (Johansson och Blumenthal, 2009). 
Översvämningar kan även uppkomma på markområden som inte gränsar 
till vatten men där vatten samlas vid kraftfulla regn på grund av topografin 
(SMHI, 2015). 

Bakomliggande orsaker 

Översvämningar kan uppstå av flera olika orsaker. I svenskt klimat kan 
orsaken till översvämning vara kraftig eller långvarig nederbörd, snabb 
snösmältning och vårflod, islossning, dammbrott och högt vattenstånd 
(Räddningsverket, 2000). Flera av dessa har en koppling till varandra och 
kan således tillsammans orsaka en större översvämning. Vilken bakom-
liggande orsak en översvämning har beror på området där den sker. 
Orsaken varierar beroende till exempel på om området är kustnära, vid 
vattendrag och sjöar, i städer eller landsbygd och dess topografi (ibid). 
Nedan presenteras olika bakomliggande orsaker till översvämning mer 
ingående och kopplingen mellan de olika förklaras.  

Översvämning orsakad av kraftig nederbörd 

Med kraftig nederbörd menas regnmängder som väsentligt överstiger de 
normala under en viss tidsperiod. Enligt SMHI:s (2011) definition innebär 
kraftigt regn att det faller mer än 4 mm på en timme.  Kraftigt regn och 
även långvarigt regn kan orsaka stora nederbördsmängder. Vid stora 
nederbördsmängder kan vatten ansamlas på markytan då detta inte hinner 
föras undan alternativt infiltreras i marken. Vattendrags flöden blir högre 
vilket också leder till en ökad översvämningsrisk (Räddningsverket, 2000). 
Risken för stora regnmängder som orsakar översvämningar förekommer i 
norra Sverige främst under sommaren eller hösten. I de södra delarna av 
Sverige kan detta inträffa under större delen av året (SMHI, 2015). 

Översvämning orsakad av snösmältning 

Under vinterhalvåret faller snö i varierande grad över Sverige. Under våren 
när temperaturen stiger smälter sedan snölagret. I stora delar av Sverige 
uppträder därför de högsta flödena och vattenstånden under denna tid 
(Räddningsverket, 2000). En ökad risk för höga vårflöden och vattenstånd 
med översvämningar som följd finns då snötillgången varit riklig eller 
snösmältningen sker tidigare och är mer intensiv/snabb än vanligt på 
grund av höga temperaturer eller förstärkning av regn (SMHI, 2015; 
Räddningsverket, 2000).  

I svenskt klimat fryser marken under vinterhalvåret och tjäle bildas. 
Tjäle kan lokalt påverka infiltrationsförmågan på odlingsjordar genom en 
minskad vattenlagring. Snösmältning eller nederbörd under tjäle kan 
därför orsaka översvämning (SMHI, 2015). 

Översvämning orsakad av islossning 

Under senhösten och vintern fryser vatten i älvar och åar. Detta bildar ett 
istäcke över vattenytan som sedan smälter då våren kommer. Om värmen 
kommer plötsligt då isen ej hunnit försvagas tillräckligt kan en 
översvämning inträffa. Detta då snötäcket smälter och vattenståndet 
således stiger på grund av det istäcke som ligger kvar 
(Räddningsverket, 2000). 

Översvämning orsakad av dammbrott 

Vid dammbrott brister dammen och orsakar en översvämning. 
Dammbrott kan oftast ej förutses utan ske plötsligt och utan förvarning. 
Orsaken till dammbrott kan vara brister i dammsäkerhet gällande 
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dammkonstruktionerna som även påskyndas av naturliga processer såsom 
vind, temperaturförändringar, tjäle och is (Svenska Kraftnät et al, 2011). 
Utöver brister i själva dammkonstruktionen kan kraftig nederbörd och 
höga flöden i form av exempelvis vårflod orsaka översvämningar 
kopplade till dammar. Detta förutsätter att dammen ej kan magasinera mer 
vatten och därmed inte är tillräckligt dimensionerad för aktuellt flöde. 
Detta ses dock ej som ett dammbrott då dammen ej brister 
(Räddningsverket, 2000).  

 Faktorer som påverkar risk för översvämning 

Framförallt är det faktorer kopplade till avrinningsområdet eller 
vattendragets förmåga att infiltrera och/eller magasinera vattnet som 
avgör om en översvämning uppstår (Espeby och Gustafsson, 1998). 
Infiltrationskapaciteten hos en jord visar på hur mycket vatten per 
tidsenhet som kan infiltreras utan att vatten ansamlas på ytan och bildar 
ytavrinning. Hur mycket av nederbörden som infiltreras beror bland annat 
på typ av nederbörd, intensitet, jordart och grundvattennivå (Espeby och 
Gustafsson, 1998; Kalantari et al, 2014b). 

Olika jordarters förmåga att släppa igenom vatten kan benämnas med 
jordartens permeabilitet. Permeabiliteten skiljer sig åt mellan olika 
jordarter, detta beror på att den främst bestäms av porstorlek och total 
porvolym hos jorden (Larsson, 2008). Finkorniga jordar såsom silt och 
lera kan hålla mer vatten på grund av hög porositet. Däremot hålls detta 
vatten lättare kvar och permeabiliteten är därmed mindre för finkorniga 
jordar än för grovkorniga (MSB, 2014a). 

Även markfuktighet och tjäle har betydelse för vilka effekter som stora 
nederbördsmängder får. Vid torr mark kan vattnet bättre magasineras 
(varierar/beror på vilken jordart som marken består av). Är marken 
däremot mer vattenmättad på grund av tidigare långvarig nederbörd eller 
snösmältning kan mindre volymer vatten infiltreras och översvämningar 
kan uppstå (Räddningsverket, 2000). 

En faktor förknippad till mänsklig aktivitet som påverkar risken för 
naturolyckor som följd av höga flöden är markanvändning i 
omkringliggande område. Urbana miljöer med större andel hårdgjorda 
ytor leder till mindre infiltration och därmed större avrinning 
(Kalantari och Folkeson, 2013). Det har även visats att andra typer av 
markanvändning förutom byggnader och hårdgjorda ytor påverkar 
avrinningen. Två typer av aktiviteter som påverkar flödena är jordbruk och 
skogsavverkning där misskötta diken eller hyggen kan uppstå (ibid). 

2.4. Skred och ras 

Skred och ras kan uppkomma av både naturliga skäl eller på grund av 
mänsklig påverkan i form av bebyggelse etc. Ofta sker skred och ras av en 
kombination av flera orsaker som tillsammans resulterar i skred och ras 
(MSB, 2014b). 

 Jordskred 

Vid jordskred kommer en jordmassa i rörelse och till en början rör denna 
sig sammanhängande. Det finns olika typer av skred, exempel på i Sverige 
förekommande skred är moränskred, slamströmmar och lerskred 
(SGI, 2015a). Skred förekommer i Sverige främst i Västra Götalands län, 
Värmlands län och Västernorrlands län men även på andra platser. 
Vanligtvis sker skred i marklutning men kan även förekomma i flackare 
områden som resultat av mänsklig påverkan eller närliggande vattendrag 
(MSB, 2014a). 
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 Ras 

Ras är även det en plötslig massrörelse, till skillnad från skred rör sig de 
enskilda delarna ej sammanhängande utan fritt i förhållande till varandra. 
Ett ras uppkommer då släntens lutning har överstigit den maximala 
lutningen som jämvikten tillåter och rörelse uppkommer. Ras kan inträffa 
både på grovkorniga jordar (jordras) och i branta bergsslänter (bergras) 
(MSB, 2014a). 

 Faktorer som påverkar risk för skred, ras och erosion 

Skred och ras innebär en förändring i en brants eller slänts jämvikt, 
stabilitet. När de inre krafterna (den så kallade skjuvhållfastheten) inte kan 
stå emot den totala effekten av den yttre belastningen som marken utsätts 
för rubbas jämvikten och marken blir instabil (MSB, 2014a). 

Stabiliteten eller jämvikten kan rubbas av olika anledningar. Dessa kan 
vara ökad belastning, minskad motvikt, försämrad hållfasthet hos jorden 
och översvämning. De faktorer som vanligen utlöser ett skred är; klimat-
och väderberoende förändringar, mänskliga ingrepp, förändring på grund 
av erosion och landhöjning (MSB, 2014b). Vid översvämningar eller 
riklig/intensiv nederbörd kan grundvattennivån höjas vilket även ökar 
jordens portryck. Ett högre portryck leder till försämrad skjuvhållfasthet 
vilket i sin tur rubbar jämvikten och skred uppkommer (SGI, 2015b). 

2.5. Dränering och avvattning 

Ovan presenterades faktorer som påverkar risken för naturolyckor. Dessa 
var främst av naturlig karaktär och beror på områdets olika naturliga 
egenskaper. Konstruktioner för dränering och avvattning av väg och 
järnväg är en av människan skapad faktor som påverkar risken för 
naturolyckor. Dessa konstruktioners uppgift är att få undan vatten och 
därmed undvika skador (Trafikverket, 2014a). För att undvika 
naturolyckor på och/eller vid väg och järnväg är det därför viktigt med en 
välfungerande dränering eller avvattning som leder bort eller lagrar vatten. 
Genom detta kan bland annat avrinning från omkringliggande område 
undvikas och grundvattennivåer regleras (Faísca et al, 2009), således kan 
skador på väg/järnväg undvikas. 

Det finns två huvudtyper av system som används för dränering och 
avvattning av vägar och järnvägar, skillnaden mellan dessa är deras 
placering till markytan. Antingen är systemet öppet och belägget över 
markytan eller täckta och belägget under markytan. Den förstnämnda kan 
bestå av öppna diken eller kanaler och återfinns intill vägen medan den 
andra inkluderar trummor och rörbroar som går under vägen 
(Faísca et al, 2009; Kalantari, 2011).  

 Diken 

Diken kan vara av olika karaktär och utformning. Val av dikestyp beror på 
dikets primära syfte; avvattning, dränering eller både och (Lind et al, 2003). 
Ett dike kan vara öppet eller täckt. De öppna dikenas primära uppgifter är 
att avleda ytvatten och torrlägga vägens överbyggnad men kan även avleda 
vatten från intilliggande åkermark, de kan även vara till hjälp vid 
större nederbördsmängder eller under snöperioder som magasinering 
(Vägverket, 2008; Kalantari, 2011 och Lind et al, 2003). Dessa diken 
inkluderar skärningsdike och dagvattendike som tillsammans med de 
täckta är de mest vanligt förekommande (Lind et.al, 2003).  

 Trummor och rörbroar 

Vägtrummor är placerade under vägen alternativt järnvägen. Beroende på 
konstruktionens dimensioner benämns denna olika. Är den teoretiska 
spännvidden ≤ 2,0 m kallas konstruktionen för trumma. Är den 
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teoretiska spännvidden > 2,0 m kallas konstruktionen för en rörbro 
(Vägverket, 2008). Dessa två är system som används under vägar och 
järnvägar. 

 Dimension och underhåll 

Val av system beror på flera faktorer såsom markanvändning i området, 
vägens ålder, trafikbelastning, miljöhänsyn och underhållsmöjligheter 
(Faísca et al, 2009; Trafikverket, 2014a). Även gällande dimensionering av 
vald dränering och/eller avvattning tas olika faktorer i beaktning. 
Beroende på markens karaktär i området dimensioneras broar, trummor 
och diken för olika flöden (Trafikverket, 2014a). Till hjälp för hydraulisk 
dimensionering och bestämning av dimensionerande vattenföring finns 
sedan 2014 publikationen ”Avvattningsteknisk dimensionering och 
utformning – MB 310” (Trafikverket, 2014a) som är kopplat till 
TK Avvattning (Trafikverket, 2014b) och TR Avvattning 
(Trafikverket, 2014c) vilka beskriver krav och råd för avvattnings-
anläggningar hos Trafikverket. I MB 310 beskrivs en metodik för att 
beräkna och dimensionera avvattningsanläggningar för att uppnå 
kravnivåer (Trafikverket, 2014a). Metodiken visar på vikten av att från fall 
till fall bedöma förutsättningar utifrån bland annat områdets karaktär som 
topografi och jordartsförhållanden. Intressant med de nya riktlinjerna är 
att eventuella konsekvenser av underdimensionerade system tas med i 
planeringen. Genom tre olika konsekvensklasser dimensioneras 
genomloppet utifrån olika högsta flöden. För de två lägre klasserna 
dimensioneras genomloppet så att det har kapacitet att leda igenom 
framtaget HQ50 det vill säga högsta förväntade vattenföring med 
återkomsttid 50 år. För den högre konsekvensklassen används istället 
framtaget HQ200. Trummor och ledningar ska dimensioneras så att 
funktionen kan upprätthållas i 80 år under järnvägsspår och i 40 år under 
vägar (Trafikverket, 2014a) men med ett förändrat klimat finns risken för 
att livslängden på konstruktionerna minskar (Arvidsson et al, 2012). 

Gällande klimatanpassning nämns det i MB 310 att ta till marginal för 
klimatförändringar i kravnivåer istället för att ta fram specifika 
uppräkningsparametrar. Vidare påpekas det att anpassning till förändrat 
klimat kan göras på flera olika vis och bör ses över från fall till fall. 
Framförallt hjälper det att fokus ligger som tidigare nämnt på 
konsekvenser vid högre flöden (Trafikverket, 2014a). 

2.6. Väg- och järnvägar i Sverige 

I Sverige är det Trafikverket (tidigare Vägverket och Banverket) som 
ansvarar för långsiktig planering av transportsystem för alla trafikslag. 
De är även ansvariga för att drift och underhåll av statliga vägar och 
järnvägar sköts, övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. 
Vid skador på statliga vägar och järnvägar är det Trafikverket som ska se 
till att detta snabbt åtgärdas och trafiken åter kan fungera normalt 
(Trafikverket, 2012a). Trafikverket är uppdelat på sex stycken olika 
regioner. Dessa är Nord, Mitt, Stockholm (till vilken Gotland tillhör), Öst, 
Väst och Syd. Varje region har ett regionkontor som ansvarar för den 
regionala verksamheten. De sex regionkontoren för respektive region 
ligger i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad 
(Trafikverket, 2012b). 

 Väg-och järnvägsnätet 

Det totala järnvägsnätet i Sverige består av drygt 16 500 spårkilometer 
varav Trafikverket förvaltar cirka 14 700 spårkilometer (Trafikverket, 
2015a). I järnvägsnätet ingår ett stort antal tunnlar och broar. Bandata från 
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Trafikverket visar på att järnvägsnätet inkluderar 4 014 järnvägsbroar och 
168 järnvägstunnlar (Trafikverket, 2015b).  

Det totala vägnätet i Sverige är cirka 216 400 km som fördelas enligt 
följande; 98 500 km statliga vägar, 41 600 km kommunala gator och vägar 
samt 76 300 km enskilda vägar med statsbidrag. Utöver dessa finns även 
ett stort antal enskilda vägar utan statsbidrag, så kallade skogsbilvägar. 
I det statliga vägnätet ingår 16 016 broar och ett tjugotal tunnlar 
(Trafikverket, 2015c). 

 Ansvar för underhåll och drift 

Trafikverket ansvarar för underhåll av statliga vägar och järnvägar medan 
det för övriga vägtyper är kommunala eller enskilda väghållare som 
underhåller vägen. Denna studie är begränsad till Trafikverkets arbete och 
därför kommer endast statliga vägar och järnvägar att behandlas vidare. 

Väg 

All skötsel av det statliga vägnätet upphandlas i konkurrens och ansvariga 
för upphandlingen är varje region för sig. Trafikverket har ett antal 
driftentreprenörer vars uppgift är att se till att drift och underhåll fungerar 
bra (Trafikverket, 2014d). Trafikverket har delat in Sverige i cirka 
110 områden där varje område består av 70-100 mil väg. Områdena kallas 
för basunderhåll väg och det är i dessa som olika driftentreprenörer har 
ansvar för underhåll och skötsel. De största entreprenörerna är NCC, 
Peab, Skanska och Svevia (Trafikverket, 2014d). Entreprenadkontrakten 
varar över fyra-fem år då en ny upphandling sker. Kostnader för drift och 
underhåll för det statliga vägnätet uppgår till cirka 8 miljarder kronor per 
år (Trafikverket, 2014d). 

För varje baskontrakt finns det en projektledare på Trafikverket om 
ansvarar för kontakten mellan Trafikverket och entreprenör. Vid en 
naturolycka på eller vid väg har dessa två en tät kontakt och tar 
tillsammans beslut samt åker ut till platsen (Liljegren, pers.komm.X) 

Järnväg 

Som för vägnätet är det entreprenörer till Trafikverket som står för 
underhåll av järnvägsnätet. I dagsläget finns 35 kontrakt för basunderhåll 
i Sverige och i genomsnitt upphandlas 5-7 kontrakt per år 
(Trafikverket, 2014e). 

2.7. Statistik olyckor och utredning 

I nuläget saknas som tidigare nämnt samlad statistik över skador på väg 
och järnväg orsakade av naturolyckor. Dock finns idag annan samlad 
statistik kopplad till väg och järnväg. Via Transportstyrelsen kan 
information angående Fordonsstatistik, Körkort, Miljöbilsstatistik, 
Olycksstatistik, Skrotningsstatistik, Skyltstatistik, Koldioxidutsläpp, 
Trängselskatt och Yrkestrafik fås (Transportstyrelsen, u.å a). 

Ett fokus finns på trafikolyckor där personer är inblandade och eventuellt 
skadas. I Sverige finns den så kallade Nollvisionen som fattades av 
riksdagen 1997 (prop. 1996/97:137). Den innebär en vision där Sveriges 
framtida vägtransportsystem inte ska hota människors liv och hälsa, ingen 
ska dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Med Nollvisionen sätts 
personskador i fokus men acceptans finns att olyckor sker på grund av 
den mänskliga faktorn men olyckorna ska ej leda till allvarliga 
personskador (Sjöö och Ungerbäck, 2007).  

I samband med införandet av Nollvisionen infördes av dåvarande 
Vägverket ett informationssystem för skador och olyckor inom väg-
transportsystemet. Systemet heter STRADA (Swedish Traffic Accident 
Data Aquisition) och i denna samlas data om vägtrafikolyckor från polis 
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och akutsjukhus. Huvudmannaskapet togs år 2009 över av 
Transportstyrelsen (Transportstyrelsen u.å b). Med hjälp av STRADA kan 
en god överblick fås av var insatser skulle förväntas ge störst effekt och 
antal personskador därmed minska (ibid). 

Det som närmast kommer en databas som inkluderar naturolyckor är 
ROP (Robusthetsplanering) som bygger på av Vägverket framtagna 
Riskanalys Vald vägsträcka (Vägverket, 2005). Denna beskriver en enhetlig 
metodik för inventering av allvarliga fysiska faror längs utvald vägsträcka 
och analys dessa. Metoden identifierar risker för olika typer av olyckor 
längs med vägnätet, däribland naturolyckor. Risk definieras i metoden att 
bestå av sannolikhet för en skada och konsekvens av en skada. Med hjälp 
av en riskmatris delas riskerna in i tre riskklasser som visar på hur angeläget 
det är att vidta riskreducerande åtgärder. Konsekvensen är den 
ekonomiska skadan på tillgångar som uppstår vid inträffad händelse. 
Tillgångar i Riskanalys Vald Vägsträcka delas in i fem kategorier; person, 
egendom, miljö, finans och immateriell. Efter beräkning utav konsekvens 
och sannolikhet klassas risken till en av tre riskklasser i riskmatrisen och 
det bedöms sedan utifrån grad av riskklass om riskreducerande åtgärder 
ska tas. Riskanalys Vald Vägsträcka används därmed för att identifiera 
risker längs vägnätet, däribland naturolyckor, samt vad som kan göras för 
att minska dessa (Vägverket, 2005). Metoden samlar således in 
information om risker för naturolyckor medan den utredningsmetodik 
som ligger till grund för detta arbete samlar in information om redan 
inträffade naturolyckor. 

2.8. Fallstudier 
Tre fallstudier har studerats i detta arbete. Dessa är valda utifrån ett antal 
kriterier. Önskvärt vid urval var att fallstudierna omfattade olika typer av 
väg/järnväg och typer av naturolycka. De tre fallstudierna är lokaliserade 
på tre olika platser i västra och mellersta Sverige och varierar i typ av 
naturolycka samt omfattning. Perioden för inträffade händelser är 
begränsad till 2013-2015. Nedan presenteras de tre fallstudierna kortfattat 
med utgångspunkt på den information som erhölls innan utförda 
utredningar. Resultaten från utredningarna behandlas längre fram. I figur 1 
ses de tre fallstudiernas geografiska placering. 
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Fig. 1. Utmarkerade fallstudier. Bakgrundskarta  

©Lantmäteriet [i2014/00591]. 
 

Fallstudie 1 (F1). Inträffade den 24 december 2013 på E6:an vid Solhem i 
Västra Götalands län. En större jordmassa kom i rörelse ner mot vägen 
från intilliggande slänt varav södergående körfält stängdes av i drygt fem 
dagar. Trots att jordmassan inte hamnade ute på körbanan utan stannade 
precis vid vägkanten bedömdes det att en avspärrning skulle göras för att 
inte ta några onödiga risker. 

Fallstudie 2 (F2). Inträffade den 19 februari 2015 på väg 249 i närheten av 
Arboga i Västmanlands län. Snabb snösmältning på intilliggande åker 
ledde till översvämning av vägen som stängdes av i fyra dagar. 
Översvämningen bedömdes utgöra en fara för biltrafikanter och därmed 
leddes vägen om. 

Fallstudie 3 (F3). Inträffade den 25 augusti 2014 på Viskadalsbanan mellan 
Horred och Björketorp i Västra Götalands län. Banan är en vältrafikerad 
sträcka mellan Varberg och Borås vilka platsen för händelsen ligger 
emellan. Kraftig nederbörd ledde till att banvallen och trumma spolades 
bort på tre ställen och järnvägen fick stängas av i drygt 2 dagar. 

Fallstudierna benämns i fortsättningen för F1, F2 och F3. 

3. METOD  

Nedan presenteras metoden som använts i detta arbete. Metoden är 
indelad i tre huvudrubriker. 

3.1. Litteraturstudie och insamling av data 

Som ett första steg i detta arbete genomfördes en litteraturstudie av 
relevanta dokument och rapporter. Denna syftade till att ge kunskaper om 
naturolyckors orsaker, förändrat klimat samt Trafikverkets arbete med 
underhåll av vägar och järnvägar i dagsläget samt Trafikverkets 
klimatanpassning och framtida önskade läge. Resultatet gav en grund till 
studiens övergripande tema; naturolyckor som orsakar skador på vägar 
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och järnvägar. En begränsning var att forskning om naturolyckor och 
deras koppling till transportsystem är relativt liten. En svårighet var därför 
att finna relevant litteratur inom ämnet. 

Under datainsamlingens andra del applicerades en av Trafikverket 
framtagen utredningsmetodik på tre fallstudier. Baserat på tidigare 
litteraturstudie gjordes ett tillägg till metodiken för att inkludera det 
studerade områdets jordarter. Efter revidering av utredningsmetodiken 
påbörjades identifieringen av fallstudier att inkludera i arbetet. Som ett 
första steg identifierades ett antal fallstudier för att sedan välja ut tre av 
dessa i samarbete med handledare på Trafikverket. Två av fallstudierna 
återfanns genom elektroniska tidningsartiklar medan den tredje valdes ut 
av handledare på Trafikverket då denna ingick i den större mängd olyckor 
som inträffade hösten 2014 i de södra delarna av landet. De tre 
fallstudierna valdes så att de varierade i omfattning, typ av naturolycka, 
väg/järnväg och geografiskt lokalisering.  

En viktig del av utredningsmetodiken är insamling genom kontakt med 
inblandade aktörer. Intervjuer genomfördes med relevanta personer 
kopplade till de olika fallstudierna, dessa var främst projektledare på 
Trafikverket med undantag av en avvattningskonsult som anställts efter 
inträffad händelse. Detta för att ge information om inträffad händelse, 
orsak, tidsförlopp och åtgärder. Intervjuerna genomfördes under våren 
2015 via Lyncmöten, telefon och mailkontakt. 

Utöver information från inblandade ingår i utredningsmetodiken även av 
ett flertal databaser, visningstjänster och andra verktyg från vilka olika 
information om fallstudiernas koordinater insamlades. Dessa ger 
information om olika typer av tidigare inträffade händelser, identifierade 
risker och bakgrundsdata. Informationen finns till stor del öppen via 
webbtjänster men vissa av databaserna kräver speciell behörighet på grund 
av sekretess. Dessa är STRADA och ROP, uppgifter från dessa erhölls av 
Trafikverket från vilka även totalstoppstatistik erhölls från. Utdrag ur 
Blue Spot erhölls från Metria AB samt Trafikverket. 

Då all information insamlats, sammanställdes en utredningsrapport för 
varje fallstudie med hjälp av den framtagna utredningsmallen. 
Dessa utredningsrapporter låg sedan till grund för analysen. Hänsyn har 
tagits till att antalet fallstudier i detta arbete ej är tillräckligt många för att 
generalisera det arbete och prioriteringar som måste genomföras av 
Trafikverket kopplat till den framtagna metodiken. Däremot kan arbetet 
bidra till en ökad kunskap inom området och vara till hjälp för att 
identifiera framtida forskningsbehov. 

3.2. Databas 

Efter sammanställning av datainsamlingen påbörjades utformningen av en 
databas där resultat från utredningar enkelt ska kunna föras in. 
Önskemålet från Trafikverkets håll var en överskådlig och användarvänlig 
databas. Ett förslag utformades i Microsoft Excel 2013 (hädanefter Excel) 
som en grund för en framtida databas över händelser där naturolyckor 
skadat vägar och järnvägar. För att ge en bra visualisering av hur relevant 
data från Excel-databasen kan redovisas i en mer GIS-baserad 
(Geografiskt informationssystem) databas liknande Naturolycksdatabasen 
eller Skred-och erosionsdatabasen skapades en GIS-fil i programvaran 
ArcGIS med hjälp av ArcMap 10.2. Filen som skapades var en shapefil 
med punkter innehållandes all information. 

Information ifrån Trafikverkets Totalstopp fördes in från erhållen Excel-
fil (Liljegren, pers.kontakt) till ArcGIS där en shapefile skapades med 
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punkter för varje stopp. Öppen data som ingår i den framtagna 
utredningsmetodiken laddades även den ner. Detta möjliggjorde att 
befintliga databaser och skapad Totalstopp lager kunde kombineras och 
visas tillsammans med den skapade GIS-databasen.  

3.3. Analys 

Insamlade data från de tre utförda utredningar sammanfattades och 
analyserades slutligen. De fem teman som behandlas i analysen är kunskap, 
dränering och avvattning, klimatanpassning, utredning och redovisning av 
insamlad data. Av dessa fokuserar de tre förstnämnda att se till de 
lärdomar och kunskaper som utredningsmetodiken kan bidra till medan 
de sistnämnda ser närmare på hur utredningar ska genomföras och resultat 
redovisas. 

4. RESULTAT  

Nedan presenteras först en genomgång av den utredningsmetodik som 
applicerats på tre fallstudier. De olika komponenterna i metodiken 
presenteras. Slutligen presenteras resultatet från utförda utredningar med 
hjälp av ett antal underrubriker. 

4.1. Framtagen utredningsmetodik 

Som ett steg i Trafikverkets strategi för klimatanpassning ingår att samla 
in och utreda information om naturolyckor (Liljegren et al., 2014). 
Den utredningsmetodik som används i detta arbete är framtagen av 
Trafikverket (Liljegren, pers.komm.). Tanken är att utredningsmetodiken 
ska appliceras på inträffade händelser för att på så vis ge en ökad kunskap 
och hjälpa Trafikverket vidare i sitt klimatanpassningsarbete. Det är i 
nuläget inte bestämt vem som ska genomföra utredningar men förslaget 
är att anlita konsulter (ibid). Metodiken i sin helhet går att hitta i bilaga 1. 
Fokus i metodiken ligger främst på ett antal punkter. Dessa är: 

  Händelse, plats och klockslag på förlopp. 

  Skador (person, omgivning, infrastruktur) och kostnader (personal, 
material, utredning, miljö etc.) 

 Orsaker; direkta, indirekta/bidragande och bakomliggande. 

 Åtgärder som gjorts eller planeras. 

 Verktyg med information om dåtida klimatrelaterade händelser och 
framtida risker. 

 MTOY utredning. 

 Konsekvensanalys. 

Metodiken består av tre huvuddelar. Den första delen fokuserar på 
inträffad händelse och dess konsekvenser, orsaker, åtgärder och 
tidsförlopp. Under denna del förklaras inträffad händelse i detalj.  

Den andra delen av metodiken fokuserar på tidigare inträffade händelser 
samt risker i området där olyckan skett. Denna information kommer från 
existerande databaser från olika myndigheter och organisationer med 
öppen data som finns tillgänglig för alla samt på interna databaser från 
Trafikverket där speciell behörighet krävs men utdrag går att erhålla. 
De olika verktygen kommer att presenteras i följande avsnitt. 
Metodikens andra del ska således ge information om områdets historia. 

Den tredje och sista delen består av en MTOY utredning. Vad MTOY står 
för förklaras längre ned. Kortfattat kan det sägas att händelseförloppet 
sammanställs under denna del med ett fåtal meningar. Händelseförloppet 
redovisas även grafiskt med hjälp av exempelvis Microsoft Visio för att ge 
en god översikt. MTOY utredningen avslutas med att se till sannolikheten 
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och risken att en liknande händelse kan ske på platsen igen med förväntat 
framtida klimat som utgångspunkt. 

 Databaser och andra verktyg 

Ett antal databaser, visningstjänster och verktyg ingår i den framtagna 
metodiken. Dessa ger information om tidigare händelser på platsen samt 
om berörd väg och vägkonstruktioner i närområdet. Länkar till de öppna 
databaserna och visningstjänstena återfinns i referenslistan. 

Naturolycksdatabasen – En nationell databas över större naturolyckor som 
drabbat Sverige. Ansvarig för databasen är Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och olyckor från 1950 och framåt 
registrerat. Data finns tillgänglig för nedladdning men primärt fungerar 
Naturolycksdatabasen som en visningstjänst. Olika typer av naturolyckor 
behandlas i databasen som ger information om bland annat relaterad 
orsak, händelse, plats. Vidare finns länkar till mer detaljerade uppgifter om 
inträffade händelser. 

SGI:s tittskåp för Utredningar: Naturolyckor, klimat och sårbarhet – 
Ger geografisk översikt över klimatrelaterade utredningar som har utförts 
av SGI eller i samarbeten. I databasen söker man per län och kommun. 
Länkar till fullständiga rapporter från utredningar finns tillgängliga i 
tittskåpet. 

Riskanalys Vald Vägsträcka – Även kallad ROP - Robusthetsplanering. 
I denna visas vart det förekommer identifierade risker för bland annat 
naturrelaterade händelser på vägar. Järnvägar är ej inkluderade. 
Risken baseras på olika faktorer beroende på typ av händelse och återfinns 
i handledningen ”Riskanalys Vald Vägsträcka” (Vägverket, 2005). 
Genom riskidentifiering och riskvärdering kan beslut om riskreducerande 
åtgärder tas. Identifierade risker samlas sedan i databasen ROP. För uttag 
ur ROP behövs en speciell behörighet. 

MSB:s översvämningskartering – På uppdrag av regeringen utför MSB 
översvämningskarteringar vars syfte är bland annat att fungera som 
planeringsunderlag för kommuner och stöd till räddningstjänsten 
(MSB, 2009b). Tillgänglig visningstjänst och GIS-data visar större 
vattendrag där översvämningskartering har gjorts samt bland annat deras 
förväntade 100-års flöde. Ansvariga utgivare är Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap. 

Historiska översvämningar – Ingen databas utan sammanställning av 
historiska översvämningar i form av två dokument; ”Översvämningar i 
Sverige 1901-2012” (MSB, 2012) och ”Historiska översvämningar” 
(SMHI, 2009). I dessa återfinns översvämningar inkluderade i 
Naturolycksdatabasen mer detaljerat beskrivet. 

Skred- och ersosionsdatabas – Visar inträffade händelser för skred, ras, erosion 
och övriga jordrörelser. Information om bland annat typ av händelse, 
omfattning och läge tillhörande varje inträffad händelse återfinns i 
databasen. Ansvarig är Statens geotekniska institut. 

Kartvisare för jordskred och raviner – Visar var jordskred och raviner inträffat. 
Utgivare är Sveriges geologiska undersökning. 

STRADA – Swedish Traffic Accident Data Aquisition, ger information 
om inträffade skador och olyckor kopplade till trafikolyckor som skett på 
väg. Systemet är GIS-baserat och sekretessbelagt. Särskild utbildning krävs 
för att användas och ta ut information från. 

BatMan – Bridge and Tunnel Management, visar olika konstruktioner 
såsom broar och större vägtrummor (så kallade rörbroar). 
Viss information är öppen medan tillgång till allt kräver ett användarkonto. 
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BatMan är tänkt att hjälpa användare i Sverige att förvalta, inspektera och 
kontrollera broar och andra konstruktioner genom dagligt stöd och 
uppdaterad information. Trafikverket är förvaltare och utvecklare av 
verktyget. 

NVDB – Nationell Vägdatabas, visar olika samlade data för Sveriges 
vägar. Informationen innefattar bland annat årsmedeldygnstrafik (ÅDT) 
och maximal hastighet vilket är tänkt att kunna användas i framtagen 
utredningsmetodik. Ansvarig för den nationella vägdatabasen är 
Trafikverket. 

Blue Spot – En metod utvecklad att identifiera potentiella riskområden för 
översvämning. Indata från NNH (Nya Nationella Höjdmodellen) samt 
Fastighetskartan används för att identifiera så kallade Blue Spots. 
Blue Spots är områden av minst 10 m3 som har en benägenhet att fyllas 
med vatten under översvämning eller kraftig nederbörd (MSB, 2014c). 
Topografin ligger till grund för att identifiera riskområden vilket syns från 
indatan. Vidare ska identifierade Blue Spots i ett område utredas vidare för 
att se om de verkligen utgör ett hot genom hjälp av områdets jordarter och 
dräneringssystem (ibid). 

Totalstoppsstatistik – Visar på tillfällen då trafiken varit avstängd på väg. 
Beskrivning av händelse och varaktighet. Finns ej öppet utlagd utan erhålls 
via Trafikverket. 

 MTOY-utredning 

Framtagen utredningsmetodik liknar den befintliga MTOY-metodiken 
som används vid olyckor och tillbud på järnväg. MTOY är förkortning för 
människa, teknik, organisation och yttre omständighet. I metodiken ingår 
dels en rapportform där inträffad olycka delas upp och presenteras kort i 
mindre händelser och dels ett grafiskt flödesschema. För tillfället är 
handboken för MTOY-metodiken inaktuell och reviderad version saknas. 

 Tillägg på utförda utredningar 

Baserat på den bakgrund som tidigare presenterats om översvämningar, 
ras och skred samt dess uppkomst utvärderades utredningsmetodiken 
innan tillämpning. Valet att lägga till information om platsens jordarter 
gjordes då denna kan spela en stor roll för risken att naturolyckor sker. 
Ingen av de databaser, visningstjänster eller verktyg som används i 
utredningsmetodiken tar hänsyn till jordarter utan fokuserar på 
topografiska förhållanden eller tidigare händelser. SGU:S kartvisare för 
Jordarter 1:25 000 –1:100 000 lades till med syfte att ge information om 
aktuellt område.  

4.2. Utredningar av fallstudier 

Nedan presenteras huvudresultaten från de tre utförda utredningarna i ett 
antal underrubriker. De tre fallstudierna benämns med tidigare nämnda 
namn F1, F2 och F3 (se 2.8 Fallstudier). Rapporter från de tre 
utredningarna återfinns i sin helhet i bilaga 2, 3 och 4.  

 Direkta, bidragande och bakomliggande orsaker 

I alla de studerade fallen var stora vattenmängder av olika slag den direkta 
orsaken till olyckorna. Översvämningar såväl som skred kan orsakas av 
höga flöden och intensiv nederbörd vilket nämndes tidigare. 
Stora nederbördsmängder var orsaken till händelserna F1 och F3, vilka är 
lokaliserade i delar av landet med stor årsmedelnederbörd och flera 
kraftiga regn. Den sista händelsen F2 orsakades av större vattenmängder i 
form av smältvatten från omgivningen. Förutom direkta orsaker kan 
bidragande eller bakomliggande orsaker förvärra skadorna ytterligare eller 
bidra till att en naturolycka sker. 
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I två av fallen (F1 och F2) bidrog omkringliggande områden och 
förhållande till inträffad händelse och således fanns det ytterligare orsaker 
än direkta. Gemensamt för de två fallen var att det var avvattning och 
dränering som indirekt bidrog till naturolyckan. I fallet på E6:an (F1) 
återfinns äldre dräneringsrör ovanför den slänt som kom i rörelse. 
Detta rör har tidigare använts för att dränera den åker som tidigare legat 
på platsen, röret glömdes dock bort då åkern lades igen 
(Rönni, pers.komm.). Röret kan ha bidragit till jordskredet då risken finns 
att denna hjälpte till att fylla på med vatten i lerslänten. 

I det andra fallet på väg 249 (F2) är vägtrumman under intilliggande 
järnväg och vidare ledningar av en mindre dimension än den under den 
drabbade vägen (för vägtrumma 500 respektive 800 mm) vilket gör att 
vattnet stoppas upp mer. Systemet utanför vägen är därmed 
underdimensionerat (Olsson, 2007). 

 Åtgärder 

Generellt gäller att när en naturolycka sker vid väg/järnväg är det 
prioriterat att få igång trafiken för att upprätthålla framkomligheten. 
Så var även fallet i samtliga av de tre fallstudierna. Projektledare från 
Trafikverket och entreprenörer vidtog genast åtgärder för att åter få igång 
trafiken. I F1 schaktades lermassor bort från vägkanten och fylldes på med 
krossmaterial. Inga specifika åtgärder förutom avstängning vidtogs för F2, 
vattnet fick istället sjunka undan av sig själv. För F3 återuppbyggdes den 
bortspolade banvallen och då trumma under järnvägen inte klarat av de 
extrema flödena installerades även en ny större trumma i ett försök att 
förhindra liknande bortspolningar i framtiden. Detta kan ses som en 
långsiktig förebyggande åtgärd som genomfördes direkt i samband med 
återuppbyggnad. I samtliga fall genomfördes alla åtgärder under loppet av 
2-5 dagar. Undantag är för ett av fallen (F2) där man påbörjade en större 
utredning efter inträffad händelse då samma händelse varit återkommande 
under en längre tid och inga åtgärder eller insatser för att lösa dessa eller 
kartlägga problemet har tidigare gjorts (Projektledare Trafikverket, 
pers.komm.). 

 Dränering och avvattning  

I två av de studerade fallen utgjorde befintliga eller gamla dräneringar eller 
avvattningssystem indirekta problem. Som nämnt ovan var i ett av fallen 
problemet känt sedan tidigare och orsakade återkommande 
översvämningar likt den inträffade. Ansvarig projektledare för 
Trafikverket informerade om att en utredning startats med hjälp av 
avvattningskonsult i syfte att i detalj utreda förhållandena i området för att 
kunna påbörja långsiktiga förebyggande åtgärder. Ansvarig konsult 
vittnade om att problemen kunde härledas till för redan cirka 30 år sedan 
då intilliggande banvall stabiliserats upp och resulterat i en dammvall 
(Olsson, pers.komm.). Då järnvägen tidigare förvaltades av dåvarande 
Banverket och ej påverkades av översvämningar eller skador vidtogs inga 
åtgärder för den underdimensionerade trumman och efterföljande 
ledningar (Banverket, 2010). Brist i kommunikation trots att båda objekt 
(väg och järnväg) i nuläget förvaltas av Trafikverket (Banverket, 2010) och 
utebliven detaljerad registrering av utgjorda arbeten resulterade således i 
återkommande översvämningar.  

Även i det fall där gamla kvarlämnade dräneringsrör kan ha förstärkt 
vattentillförseln till intilliggande slänt och således tillsammans med kraftig 
nederbörd orsakat rörelse av lermassor fanns brister i registrering. Geolog 
på plats var med vid planerandet av vägen då denna skulle byggas och 
visste om att det kunde finnas bortglömda och nedgrävda rör som 
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potentiellt kunde tillföra slänten vatten. I detta fall finns inga planer på att 
åtgärda detta genom att gräva upp röret då problemet ej inträffat tidigare 
i slänten (Rönni, pers.komm.). 

 Tidigare registrerade händelser/risker och erfarenheter 

Databaser som används i utredningarna visar på flera olika indikatorer. 
De databaser som hör ihop med den direkta orsaken till de tre fallstudierna 
det vill säga hög nederbörd eller stora vattenmängder är; 
översvämningskartering, Blue Spot samt Naturolycksdatabasen. De tre 
händelserna skiljer sig i resultat gällande tidigare inträffade naturolyckor 
eller innan identifierade risker registrerade i dessa tre. 

Den händelse med störst konsekvens är F3 då ett större område 
påverkades och skadorna på anläggningen var stor. Utförd utredning visar 
att detta område haft problem med översvämningar eller risk för 
bortspolning innan. En orsak till de högre riskerna för naturolyckor i detta 
område än i de andra är topografin. Järnvägen går i en dalgång med en 
brant sluttning på ena sidan och floden Viskan på den andra. 
Banvallen ligger därmed i vägen för vattnets avrinning, vilket syns från 
bland annat utdrag ur Blue Spots där flera finns identifierade utmed 
Viskan. De övriga två är belägna i mindre sluttande områden. 

I Naturolycksdatabasen ska inträffade naturolyckor fram till 2013 finnas, 
dock registreras endast större inträffade händelser som drabbar större 
områden eller i förödande omfattning. Liknande gäller för de utredningar 
som återfinns i SGI:s tittskåp och MSB:s översvämningskartering, större 
utredningar för län och kommun samt för större vattendrag ingår. 
Dock finns erfarenheter och kunskaper hos verksamma i området från 
Trafikverket och entreprenörer om tidigare inträffade mindre 
naturolyckor. För F1 och F2 som var av mindre omfattning än F3 uppgavs 
vid intervjuer att liknande naturolyckor som de som utreddes skett 
tidigare på platsen eller i närliggande område (Rönni, pers.komm.; 
Projektledare Trafikverket, pers.komm.). Dessa uppgifter finns dock till 
skillnad från för F3 inte registrerade någonstans. 

 Framtida klimat 

I den använda utredningsmetodiken ingår en konsekvensanalys med syfte 
att identifiera framtida händelser och utmaningar på platsen kopplat till ett 
framtida klimat. Denna visar att för två av de studerade fallstudierna kan 
en ökning av såväl årsmedelnederbörden som antal kraftiga regn ses i 
respektive län. En ökad nederbörd innebär även en ökad risk för skred, 
ras, erosion och översvämningar enligt de faktorer som tidigare beskrevs 
påverka uppkomsten av dessa. 

Att Sverige står inför en klimatförändring med ökad nederbörd är välkänt 
bland annat genom publiceringen av Klimat-och sårbarhetsutredningen 
samt IPCC:s rapporter. Vid utredningarna framgick även att en ökning av 
nederbörd och händelser kopplade till detta hade märkts av projektledare. 
Trots denna medvetenhet och erfarenhet visar ingen av utredningarna att 
något aktivt görs för att klimatanpassa. En klimatanpassning är en längre 
process medan det vid naturolyckor är viktigt att fort kunna släppa på 
trafiken igen. 

4.3. Databas 

Informationen från de tre utförda utredningarna fördes in i framtaget 
databasförslag. I figur 2 och 3 visas detta framtagna förslag där utredningar 
är tänkta att införas. Utdraget är för de tre fallstudierna i detta arbete. 
De inkluderade faktorerna är de som anses viktigast att veta för framtida 
arbete. De faktorer som inkluderats i denna databas är; information om 
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plats för händelse (väg/bana, SWEREF99 koordinater), datum och 
tidsintervall, typ av naturolycka och tidigare händelser, åtgärder, orsak 
samt eventuella avvikelser. Med avvikelser avses information som 
framkommit under utredning och som är av nationellt intresse. 
Som exempel är det av vikt att nämna det icke fungerande 
dräneringssystem som förekom i F2 för att uppmärksamma problemet. 

Tanken är att genom databasen hitta händelser och sedan i den skrivna 
utredningsrapporten få reda på detaljerna kring naturolyckan. 
Databasen fungerar således endast som en övergripande samlingsplats för 
inträffade händelser medan utredningsrapporterna finns separat. 
Detta liknar hur såväl SGI:s tittskåp över utredningar samt 
Naturolycksdatabasen är uppbyggda med övergripande information om 
inträffade händelser och sedan länkar till dokument för mer detaljer. 

 

 
Fig. 2. Förslag till databasutformning i Excel, bild 1 av 2. 

 

 
Fig. 3. Förslag till databasutformning i Excel, bild 2 av 2. 
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Databasen föreslås vara Excel baserad då detta är ett användarvänligt och 
enkelt verktyg som ger en bra översikt och redan idag används inom 
Trafikverket (exempel totalstoppsstatistik). Genom att ange koordinaterna 
för varje händelse i SWEREF99 kan informationen enkelt importeras i 
exempelvis i ArcGIS och således göra det möjligt att skapa en mer visuell 
databas. Resultatet från import av de tre fallstudierna i form av punkter 
ses i figur 4.  Denna kan sedan kombineras med andra relevanta databaser 
om så önskas. I figur 5 har resultatet från import av Excel-databasen till 
ArcGIS kombinerats med totalstoppsstatistik, Naturolycksdatabasen, 
Blue Spot och beräknat 100-årsflöde från MSB:s översiktliga 
översvämningskarteringar. 

 

 
Fig. 4. Databas. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet [i2014/00591]. 

 

Ihopkopplat till varje punkt som representerar en inträffad händelse är 
informationen från Excel-databasen tillgänglig i Attribute table. 
Liknande SGI:s skred- och erosionsdatabas där punkter är kopplade till 
information som syns då denna punkt väljs. 
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Fig. 5. Inträffade naturolyckor vid väg och järnväg (Händelser) 
tillsammans med annan öppen data (Naturolycksdatabasen, 
Totalstopp, MSB:s översvämningskartering och Blue Spot). 
Bakgrundskarta: ©Lantmäteriet [i2014/00591]. 

5. ANALYS  

Då klimatet kommer förändras och fler naturolyckor förväntas i framtiden 
är klimatanpassning nödvändigt för att undvika eller minska risken för 
naturolyckor. Ett steg eller hjälpmedel för att uppnå ett hållbart 
transportsystem där skador och kostnader från naturolyckor kan undvikas 
är registrering och datainsamling vilket har behandlats i denna studie. 
Utifrån de tre genomförda fallstudierna kommer här nedan ett antal 
utpekade teman och ämnen att analyseras med bakgrund av 
utredningsresultat och tillhörande intervjuer samt genomförd 
litteraturstudie. 

5.1. Vidareföring av lokal kunskap 

Som framkommit under arbetets gång finns mycket lokal kunskap eller 
erfarenhet från tidigare inträffade händelser ej nedskrivet eller rapporterat. 
I två av fallstudierna fanns tidigare kunskaper om liknande inträffade 
händelser i aktuellt område. För ett av dessa områden (F2) hade samma 
händelse återkommit förut medan det för det andra (F1) inträffat liknande 
händelser i närområdet (Rönni, pers.komm.; Projektledare Trafikverket, 
pers.komm.). Utredningarna av de båda visade på att det inom 
Trafikverket finns bra lokal kunskap om områdena och de bakomliggande 
faktorerna till de inträffade naturolyckorna. Denna kunskap finns dock 
inte registrerad internt i Trafikverket, något som framtagen 
utredningsmetodik kan bidra med. Kunskap och god rapportering om 
tidigare inträffade händelser är en viktig faktor för att minska risken för 
naturolyckor (Arvidsson et al.., 2012; Kalantari, 2014a). 
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Det här visar på att de tolv databaser, visningstjänster och verktyg som är 
tänkta att ingå i utredningar fungerar mer som ett stöd för att ge 
grundläggande bakgrund om områdets förhållanden (topografi, risker etc.) 
och tidigare inträffade händelser. Dock har utredningarna visat på att de 
databaser, verktyg och visningstjänster som används i utrednings-
metodiken saknar vissa fakta och kan i sig själva ej ge hela bilden om 
tidigare inträffade händelser eller risker för naturolyckor. I samtliga 
fallstudier hade platsen eller närliggande område drabbats av skador 
orsakade av naturolyckor förut men endast i ett av fallen (F3) kunde detta 
ses endast genom genomgång av befintlig data. Därmed är det av vikt att 
involvera relevanta projektledare i utredningen för att få med eventuella 
kunskaper om bidragande och bakomliggande orsaker eller lokala 
kunskaper om området.  

5.2. Dränering och avvattning 

Likt resultatet från denna studie visade en studie om vägdränering i Sverige 
av Kalantari och Folkeson (2013) på att det på Trafikverket kan finnas 
begränsade kunskaper om befintliga dränerings/avvattningssystem. 
Brister i kunskaperna om vägdräneringars kapacitet och funktionalitet är 
av stor vikt för att upprätthålla ett fungerande och robust transportsystem. 
I en av fallstudierna (F1) fanns brister i kunskaper om dränering och 
avvattning i intilliggande område sedan långt tillbaka. Trots detta har en 
utredning tillsatts först under senare år (Olsson, 2007; Banverket, 2010). 
Brister återfinns även i underhållet av vägdräneringar vilket ökar risken för 
skador att ske (Kalantari och Folkeson, 2013). 

En fungerande dränering är av vikt för att förhindra skador och 
naturolyckor såsom översvämning och erosion. De brister som 
uppmärksammats under arbetet kan ses som en brist i kommunikation 
emellan olika aktörer såsom olika driftentreprenader, omgivning och 
planerare. Intressant är att även att kommunikationsbrist kan uppstå 
mellan järnväg och väg trots att de båda ligger under Trafikverkets ansvar, 
vilket var fallet i en av händelserna. Detta kan tänkas härledas tillbaka till 
innan 2010 då ansvaret för väg och järnväg låg under två olika 
myndigheter, Banverket respektive Vägverket. Brister i tidigare 
kommunikationer mellan järnväg och väg samt dimensionering under 
järnväg kan även idag ge problem. Något som än en gång visar på vikten 
av rapportering och registrering gällande faktorer som berör vägar och 
järnvägar. 

Kalantari och Folkeson (2013) pekade på vikten av förebyggande 
underhåll av vägdränering för att hålla ner kostnader för reparation av 
skador. Genom klimatanpassning och bra underhåll kan eventuella 
kostnader vid naturolyckor undvikas. Kostnader för att akut åtgärda 
skador är högre än förebyggande åtgärder, trots detta underhålls 
dräneringssystem först vid synlig skada (Kalantari och Folkeson, 2013). 
Trafikverket har även som mål att hålla vägar framkomliga vilket innefattar 
planerat, förebyggande underhåll (Trafikverket, 2012a). Genom att se över 
och skapa en bättre kunskap om existerande dränering och avvattning i ett 
område kan förebyggande åtgärder tas.  

5.3. Klimatanpassning 

Då en naturolycka skett och påverkat väg eller järnväg är det prioriterat att 
snabbt få igång trafiken. En avstängning innebär en kostnad och 
framkomlighet är av största vikt när det kommer till transportsystem. 
Då åtgärderna måste genomföras snabbt för att få igång trafiken igen kan 
tid för diskussion om åtgärder som hjälper långsiktigt saknas. 
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För de tre utredda händelserna varierade åtgärderna från att inga åtgärder 
togs till att trumma byttes ut till en större. Den senare kan ses som en 
åtgärd att undvika framtida händelser men önskvärt vore att göra en längre 
utredning och bedömning hur vägen/järnvägen kan klimatanpassas mest 
effektivt. Tanken är då att med hjälp av applicering av utrednings-
metodiken få en fördjupad kunskap för att sedan vidta mer långsiktiga 
åtgärder. I ett av fallen utförs som nämnt ovan en längre utredning av en 
anlitad avvattningskonsult då händelsen varit återkommande under flera 
år. Syftet med denna är inte en klimatanpassning utan snarare att 
upprätthålla ett fungerande system och undvika framtida upprepade 
översvämningar. Dock hjälper en sådan längre och detaljerad utredning till 
att klargöra de brister som existerar och innebär en möjlighet till att ta med 
framtida klimat i beräkningarna. 

Klimatanpassning av väg-och järnvägstransportsystemet mot natur-
olyckor är en längre process som kräver kunskap, åtgärdsplanering och 
olika typer av beredskaper (Arvidsson et al., 2012). Genom en i högre grad 
genomtänkt klimatanpassning med robusthet i fokus kan skador och 
oväntade händelser undvikas, vilket är ett av målen hos Trafikverkets 
strategiska utmaningar (Liljegren, et al., 2014). Klimatanpassning av väg 
och järnväg kan ses som att den består av flera olika delar. En åtgärd är 
teknisk anpassning där anläggningar byggs för att tåla framtida klimat. Som 
nämnt ovan finns sedan 2014 hjälp vid dimensionering av dränering och 
avvattning för att ta hänsyn till framtida klimat. Dessa är relativt nya råd 
och flera befintliga system byggdes innan klimatanpassning fanns i åtanke.  

5.4. Utredning 

Den utredningsmetodik som applicerats i denna studie är framtagen för 
Trafikverket. I nuläget finns inga krav på att utreda eller registrera 
händelser då vägar och järnvägar har skadats på grund av naturolyckor. 
Som tidigare nämnts leder bristen på en enhetlig utredning och registrering 
av inträffade händelser till att värdefull kunskap kan gå förlorad. En annan 
faktor som bidrar till ett behov av rapportering är de korta 
underhållskontrakten för vägar och järnvägar som innebär att kunskaper 
riskerar att gå förlorade om fungerande rapportering och registrering ej 
finns. 

Det är viktigt att en framtida utredningsmetodik tar hänsyn till ett antal 
faktorer som påverkar uppkomst av skred, ras, erosion och översvämning. 
Två gemensamma viktiga faktorer som påverkar risken för dessa händelser 
är topografi och jordart. Ett tillägg gjordes därför för att inkludera 
jordarter i utredningarna. Utdrag ur SGU:s kartvisare för jordarter 
1:25 000 – 1:100 000 adderades till metodiken, detta då ingen hänsyn togs 
till områdets jordarter trots dennas betydelse för infiltration och därmed 
risk för naturolyckor. Mest önskvärt vore om någon av de databaser, 
verktyg eller visningstjänster som är inkluderade i metodiken för att ge 
kunskap om området inkluderade både topografi och jordart. 
Topografin bestämmer var vatten ansamlas medan jordarten bestämmer 
vad som händer med vattnet sedan. Den i metodiken använda Blue Spot 
är i närheten av detta men baseras endast på höjddata och area av 
vattenansamling (MSB, 2014c). Efter identifiering av Blue Spots krävs 
insamling av bakgrundsinformation gällande till exempel jordarter, 
topografi etc. (Arvidsson et al., 2012). Detta gör att en Blue Spot i sig inte 
säkert innebär att risken för naturolyckor är hög på platsen. 

Frågan huruvida det finns ett behov för en enhetlig utredningsmetodik där 
resultatet insamlas och registreras i en databas är central i detta arbete. Med 
bakgrund av de fallstudier och information som erhållits från arbetet är 
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svaret ja. En samlad bild över inträffade naturolyckor vid väg och järnväg 
skulle hjälpa och stödja arbeten och forskning gällande underhåll, 
planering etc. Det är inte endast detta arbete som identifierat ett behov 
utan detta har uppmärksammats även i tidigare arbeten (Kalantari, 2011). 
Av vikt är också att samla och sammanställa de resultat som utredningar 
ger. På så vis kan mönster i naturolycksrelaterade skador synas, totala 
kostnader sammanställas och speciellt drabbade områden lokaliseras. 
Sådan kunskap är värdefull i Trafikverkets vidare klimatanpassning samt 
underlättar för framtida forskning. Tänkvärt är det faktum att det redan 
idag existerar en nationell Naturolycksdatabas. Frågan uppstår då om 
denna innehåller all relevant information och ännu en databas blir 
överflödig. Flera argument för skapandet och införandet av en databas 
specifikt över naturolyckor som skadar eller påverkar väg och järnväg kan 
finnas med utgångspunkt från erfarenheter av denna studie. Den 
existerande Naturolycksdatabasen innefattar endast större naturolyckor 
som skett i Sverige och alla händelser har inte nedskrivna bedömningar 
om påverkan utan har i vissa fall fått kompletterats (MSB, 2012). 
Naturolycksdatabasen är ej heller specifik för endast vägar och järnvägar 
vilket skulle vara önskvärt att få samlat för Trafikverket. En egen databas 
med fokus på endast transportsystem är att föredra för Trafikverkets 
fortsatta klimatanpassningsarbete för att enklare navigera rätt och 
inkludera även mindre händelser likt det i fallstudie F1 om så önskas. 
Genast uppstår då frågan om vilka naturolyckor som ska omfattas av 
framtida utredningar det vill säga vilka kriterier behöver naturolyckan 
uppfylla för att vara ekonomisk försvarbar att göra en utredning för. 
Erosionsskador på mindre trafikerade riksvägar kan tänkas vara mindre 
relevanta att utreda och finna långsiktiga åtgärder för än en bortspolad 
banvall. Då utredningsmetodiken i nuläget inte används på Trafikverket 
har inga sådana kriterier satts upp. Denna studie visar att utredningar 
lämpar sig för olika magnituder av naturolyckor men för att inte behöva 
utföra en stor och krävande utredning för varje händelse är det önskvärt 
med någon typ av begränsning. 

Viktigt är även att klargöra vem som ska utföra utredningar av 
naturolyckor. Förslaget i nuläget är att anlita konsulter till detta. 
Ett problem då kan vara att utredningsmetodiken i sin nuvarande form är 
tidskrävande då inte mindre än tolv (12) olika databaser, verktyg eller 
visningstjänster med öppen data och information ingår. Utöver detta krävs 
arbete för att klargöra orsaker och åtgärder. Det är under denna del som 
lokal kunskap och tidigare ej nedskrivna erfarenheter kan identifieras, 
vilket som tidigare diskuterats är viktigt. Resultatet från de utförda 
utredningarna i detta arbete visar på att mest givande gällande värdefull 
information fås genom anställda med kunskaper om området snarare än 
genom existerande databaser, visningstjänster och verktyg.  

För att göra utredningsmetodiken mindre tidskrävande är ett förslag att ta 
bort vissa av de verktyg, visningstjänster och databaser som ingår idag. 
Med kunskapen om de naturliga faktorer som påverkar risken för 
naturolyckor anses de mest relevanta databaser, visningstjänster och 
verktyg som ingår i framtagen utredningsmetodik vara; 
MSB:s översvämningskartering, Blue Spot och information om jordart. 
En idé kan vara att succesivt anpassa utredningsmetodiken efter hur 
många utredningar som har utförts och deras resultat. På så vis 
effektiviseras utredningar och utredningsmetodiken kan kontinuerligt 
förbättras.  

Det blir även i framtiden relevant att inkludera den tänkta databasen för 
naturolyckor som skadar väg och järnväg i utredningsmetodiken. Viktigt är 
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att understryka det faktum att endast tre fallstudier har genomförts och 
fler behövs för att kunna utveckla den framtagna utredningsmetodiken 
vidare.  

5.5. Redovisning av insamlad data 

De två typerna av dataredovisning (Excel-baserad och GIS-baserad) som 
presenterats ovan kompletterar varandra väl. Båda redovisar insamlad 
information strukturerat. Med en mer Excel-baserad databas kan 
händelser rangordnas efter exempelvis datum och sökfunktioner gör det 
enkelt att finna intressant område, väg etc. En GIS-baserad databas hjälper 
till visuellt och ger en lättbegriplig överblick. Detta kan hjälpa till att 
identifiera mönster i inträffade händelser och geografisk placering. 
De två typerna av informationsredovisning valdes även då dessa är enkla, 
välkända och ger en användarvänlig databas. 

En fördel med att skapa en GIS-baserad databas eller en visningstjänst är 
att denna kan kombineras med andra relevanta GIS-data såsom 
presenterat ovan. I Kalantari (2011) föreslås att en framtida ny databas 
över exempelvis översvämningar på vägar kan kopplas ihop med 
Naturolycksdatabasen. Den tidigare skulle då som diskuterats ovan 
fungera som ett komplement till den senare. Vidare kan den nya databasen 
även kopplas samman med specifik information om reparation och 
underhållsproblem (Kalantari, 2011). 

6. SLUTSATS 

Denna studie visar att det finns ett behov av en enhetlig 
utredningsmetodik av naturolyckor som påverkat väg och järnväg. 
Detta skulle underlätta och vara till hjälp för den klimatanpassning som 
Trafikverket ska genomföra. De erhållna resultaten från utredningar 
underlättar i framtida forskning inom området och bidrar med kunskaper 
som annars ej registreras.  

Resultatet från de utförda utredningarna i detta arbete visar på att mest 
givande gällande värdefull information fås genom anställda med 
kunskaper om området snarare än genom existerande databaser, 
visningstjänster och verktyg. Rekommendationen är därför att aktivt 
arbeta med utredningsmetodiken och förbättra samt tidseffektivisera 
denna samt trycka på vikten av att inkludera involverade anställda från 
Trafikverket och driftentreprenörer i utredningar. 

Innan en enhetlig utredningsmetodik kan införas är det även viktigt 
förutom en tydlig struktur och relevant innehåll att klargöra vilka 
naturolyckor som ska ingå och av vilken omfattning olyckan måste ha varit 
för att inkluderas. Denna studie visar på att utredningen kan bidra till 
lärdomar både vid större händelser likt den som drabbade Viskadalsbanan 
(F3) men även vid mindre händelser utan större skador likt 
översvämningen av väg 249 (F1). Resultat från utförda utredningar 
rekommenderas att redovisas i en Excel och/eller GIS- baserad databas 
då dessa program är välkända, användarvänliga och ger en bra översikt. 

6.1. Framtida forskning 

Baserat på de erfarenheter som erhållits under arbetets gång ges nedan 
förslag på identifierade behov av framtida forskning och arbete.  

 Genomföra fler fallstudier för att uppnå mer resultat och förbättra 
utredningsmetodiken. I denna studie genomfördes tre fallstudier vilket 
inte ensamt är tillräckligt för att ligga till grund för ett införande av 
utredningsmetodiken i sin nuvarande form. 
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 Se över dränering och avvattning av vägar och järnvägar för att 
uppmärksamma de brister i kunskap som kan finnas och därmed öka 
risken för naturolyckor med skador som följd. 

 Se över möjligheten att skapa ett verktyg för översvämningsrisk som 
inkluderar topografi (den lokala lutningen hos vattendraget), markens 
egenskaper och markanvändning i sin bedömning. 

 



Utredning av naturolyckor vid väg och järnväg - framtida användning och lärdomar från tre fallstudier 
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BILAGA 1.  FRAMTAGEN UTREDNINGSMETODIK  

Utredningsrapport   

Titel, till exempel: 2014 - 04 -09 Stöllet väg 957, Ras 

Utredningen utförd av: 

Eventuell en bild, exempel en karta på vart händelsen 
inträffade. 

Eventuell en bild på händelsen. 
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1. Sammanfattning 

1.1 Händelse, plats, datum och klockslag 
Under rubriken 1.1 beskrivs händelsen, platsen och under vilket datum och tid på dygnet händelsen 

inträffade eller upptäcktes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2 Skador och skadekostnader (personer, material, omgivning, miljö, 
utredning) 

Här redovisas kostnader och skador för händelsen. 

 

1.3 Orsaken till händelsen (direkta, bidragande och bakomliggande) 

Direkta, bidragande och bakomliggande orsaker till händelsen beskrivs under rubrik 1.3. Det kan till 

exempel vara nederbördsdata som tagits fram med hjälp av Trafikverkets väderstationer. 

 

1.4 Åtgärder (förslag, vidtagna, beslutade) 

Förslag till åtgärder beskrivs här, för att sedan beskriva de beslutade och vidtagna åtgärderna som 

gjordes på platsen där händelsen inträffade. 

 

1.5 Övriga iakttagelser 

Andra iakttagelser som är relevanta i utredningen. Det kan till exempel vara om det finns några underlag 

som är extra intressanta att nämna. 

 

1.6 Syfte med utredningen 

Under den här rubriken beskrivs syftet med utredningen.  

En karta som visar vart händelsen 
inträffat underlättar för läsaren.  



Datum   
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2. Faktabeskrivning 

Under faktabeskrivningen beskrivs relevant fakta för händelsen som inträffat. Det är bland annat 

väsentligt att beskriva vart platsen är lokaliserad och till vilket driftområde vägen eller järnvägen tillhör 

och vem som är driftentreprenör. 

Trafikverkets databas BatMan1, kan användas för att titta på om det finns några större vägtrummor eller 

broar. 

Till exempel om det är en väg som drabbats kan det vara intressant att titta på omledningsvägen och 

vilket total ÅDT och ÅDT för lastbilar som båda vägarna har. Vilken bärighetsklass vägen har kan också 

vara av intresse. De här uppgifterna finns i Trafikverkets databas, NVDB2. För att undersöka hur mycket 

trafikanterna påverkas av händelsen, kan det vara intressant att titta på den maximala 

omledningsvägen3. 

 

2.1 Verktyg som visar dåtida och framtida klimatrelaterade händelser 

För att undersöka om någon liknande händelse har inträffat på platsen och för att undersöka om det 

finns risker för att naturrelaterade händelser kan uppstå i det framtida klimatet, används olika 

myndigheters verktyg nedan.  

2.1.1 Naturolycksdatabas 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en naturolycksdatabas som visar naturolyckor 

tillbaks i tiden. Länk till naturolycksdatabasen: http://ndb.msb.se/ 

 

2.1.2 SGI:s tittskåp (utredningar: Naturolyckor, klimat och sårbarhet) 

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram ett tittskåp som visar vart det utförts utredningar som 

inkluderar naturolyckor, klimat och sårbarhet. Tittskåpet finns under länken: http://gis.swedgeo.se/nks/ 

 

2.1.3 Vald vägsträcka 

Trafikverkets databas ROP – Robusthetsplanering, visar vart det förekommer risker för 

naturrelaterade händelser. För att kunna använda sig av databasen ROP, behövs en behörighet.  

 

2.1.4 MSB:s översvämningskartering 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en översiktlig översvämningskartering, 

som hittas under länken: 

http://gisapps.msb.se/Oversvamningskartering/Oversiktliga/framework.html  

 

                                                      
1 http://batman.ia.vv.se/batman/batman.aspx?WindowGuid=24ab3ec9-bef7-4708-b3ee-c0d0052c7177  

2 https://nvdb2012.trafikverket.se/ 

3 Kan räknas ut med hjälp av: http://www.eniro.se/  

http://ndb.msb.se/
http://gis.swedgeo.se/nks/
http://gisapps.msb.se/Oversvamningskartering/Oversiktliga/framework.html
http://batman.ia.vv.se/batman/batman.aspx?WindowGuid=24ab3ec9-bef7-4708-b3ee-c0d0052c7177
https://nvdb2012.trafikverket.se/
http://www.eniro.se/
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2.1.5 Historiska översvämningar 

SMHI och MSB har sammanställt historiska översvämningar, som visar vart det har inträffat 

översvämningar. Det kan vara av intresse att titta på tidigare översvämningar för att få en överblick på 

om översvämningar är vanligt förekommande på en specifik plats.  

Länkar till historiska översvämningar: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/historiska-

oversvamningar-1.7827 och https://msb.se/RibData/Filer/pdf/26098.pdf  

 
2.1.6 Skreddatabas (SGI) 

SGI har en skreddatabas som visar vart det finns risker för skred, ras, erosion och övriga jordrörelser. 

Har det inträffat ett skred på en väg eller järnväg är det bra att gå in här och se om det redan finns 

risker för att liknande händelser kan komma att inträffa. Länk: http://gis.swedgeo.se/skred/ 

 
2.1.7 Skred- och raskänsliga områden i nuvarande och framtida klimat 

  

Den första kartan ovan visar hur hög risken är för att skred eller ras kommer inträffa idag och den andra 

kartan visar om riskerna beräknas att öka, minska eller vara oförändrad i framtiden. 

 
2.1.8 Kartvisare skred och raviner 

Sveriges geologiska undersökning har en databas som visar jordarter. Kartvisaren finns under länken: 

http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon-sv.html?zoom=-

325583.838986,6288971.363492,1505331.838986,7480918.636508  

 
2.1.9 STRADA (trafikolyckor) 

För att kunna ta ut data ifrån STRADA behövs en utbildning som går igenom hur sekretess 

och programmet fungerar.  

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/historiska-oversvamningar-1.7827
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/historiska-oversvamningar-1.7827
https://msb.se/RibData/Filer/pdf/26098.pdf
http://gis.swedgeo.se/skred/
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon-sv.html?zoom=-325583.838986,6288971.363492,1505331.838986,7480918.636508
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon-sv.html?zoom=-325583.838986,6288971.363492,1505331.838986,7480918.636508
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3. MTOY-utredning i rapportform 
MTOY är en metod som Trafikverket använder, oftast vid utredningar av olyckor och tillbud på järnväg. 

Fokus i MTOY-utredningen ligger på att identifiera orsaker i en kedja som består av händelser där 

människan (M), teknik (T) och organisationen (O) ofta påverkar varandra. Omständigheten (Y) finns 

också med i kedjan.  

Trafikverket har tagit fram en handbok om hur MTOY fungerar: Olycksutredning, från olycka till 

rapport, TRV 2010/33554. 

 

Normalläge 

Under normalläge skrivs hur, till exempel att vatten rinner igenom vägtrumman ner mot älven. 

 

Händelse 1, 2, 3 osv 

Här beskrivs händelserna från MTOY-utredningen utförligt. Här beskrivs orsakerna (direkta, 

bidragande och bakomliggande) och barriärer (fungerande, brustna och saknade). Förslag till åtgärder 

beskrivs också här. 

 
Sluthändelse 

Under sluthändelsen beskrivs att Trafikverket bland annat utreder händelsen. 

 

Konsekvensanalys 

Under den här rubriken förs en analys av de konsekvenser som finns och som är relevanta för händelsen 

som utreds. Det kan till exempel vara relevant att skriva om de framtida klimatförändringarna, för att 

se om liknande händelser kan komma att inträffa allt oftare i framtiden.   
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4. MTOY-utredning i grafisk form 
Den här grafiska formen på MTOY-utredningen, görs med hjälp av Microsoft Office Visio 2007 som 

sedan kopieras in hit som en bild förslagsvis.  

Trafikverket har tagit fram en handbok på hur MTOY fungerar och instruerar hur en kan gå till väga: 

Olycksutredning, från olycka till rapport, TRV 2010/33554.  

 

 

Exempel på MTOY-utredning i grafisk form.   



Datum   
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BILAGA 2.  UTREDNINGSRAPPORT :  SOLHEM  

 

 

 

 

  

2013 - 12 -24  Solhem E6, Skred 

Utredningen utförd av:Ebba Sundberg 

Plats för händelsen. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet [i2014/00591] 

Erhållen av Trafikverket. 
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1. Sammanfattning 

1.1 Händelse, plats, datum och klockslag 
Runt klockan 12 den 24 december 2013 uppmärksammas SOS av trafikanter att en stor volym jord 

ovanför E6:an vid Solhem har kommit i rörelse (Rönni, pers.komm.). En cirka 25-30 m brett stycke 

på cirka 500 kubikmeter jord hade glidit ner för en slänt och stannat vid vägkanten (Micu, 2013).  

Räddningsledaren i Tanums kommun åker ut till platsen. Samtidigt har en lastbilschaufför som kör 

för Trafikverkets driftentreprenör Svevia uppmärksammat att det har börjat röra sig i slänten och 

ringer journumret till jourhavande på Svevia som åker ut. Trots att vägen ej har skadats beslutar 

räddningsledare och jourhavande att som säkerhetsåtgärd stänga av södergående körfält (Rönni, 

pers.komm.). 

Trafiken leds om till gamla E6:an som går parallellt med nuvarande E6:an. Den avstängda sträckan 

är dryga 2 km lång och är belägen mellan Pålen (norr om Solhem) och Rabbaldshedemotet (söder 

om Solhem). I figur 1 nedan är platsen markerad. 

 

 

Figur 1. Händelsens plats markerad med röd markering © Lantmäteriet [i2014/00591] 
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1.2 Skador och skadekostnader 

Då geotekniker på plats direkt kunde avgöra orsaken till skredet krävdes ingen större utredning om 

detta vilket höll ner kostnaderna. De största kostnaderna är relaterade till det arbete som krävdes 

för att återställa slänten. Totalt kostade händelsen runt 650 000 kronor (Rönni, pers.komm.). 

1.3 Orsaken till händelsen 

Trafikverkets geotekniker Mats Christiansson, som är välbekant med sträckan, tillkallades till 

platsen dagen efter händelsen inträffat och kunde snabbt konstatera att orsaken till skredet var att 

den lera som slänten främst består av blivit vattenmättat (Rönni, pers.komm.). Hösten hade varit 

blöt och dagarna innan händelsen föll kraftigt regn över platsen. Området var tidigare en åker och 

under sträckan finns troligen en gammal åkerdränering som endast har kapats och nu istället 

eventuellt kan fyller på vatten i slänten (Rönni, pers.komm.). 

 

Dagen innan skredet föll kraftigt regn över området. Detta kan ses i nederbördsdata från SMHIs 

mätstationer Heden (cirka 13.63 km från platsen) samt Grebbestad (cirka 12.44 km från platsen) 

som visas i figur 2 och 3. Griddad dygnsdata från SMHIs tjänst LuftWeb för nederbörd i 

Rabbalshede (cirka 2.88 km från platsen) syns i figur 4. 

 

 

Figur 2. Nederbördsdata från SMHIs mätstation  

Heden (SMHI, Meteorologisk observationer) 
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Figur 3. Nederbördsdata från SMHIs mätstation 

Grebbestad (SMHI, Meteorologiska observationer). 
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Figur 4. Nederbördsdata från Rabbalshede, från Luftweb. 

 

Från figur 5 syns det att december 2013 hade en högre nederbörd än det normala, i procent låg 

nederbörden 200-250% över det normala. 

 

Figur 5. Månadsnederbörden i procent av det normala, december 2013 (SMHI, 2013) 

 

14,4
9,5

32,4

22,7

6,4
1,3

13,9

4,1

Rabbalshede

Nederbörd [mm]



2015-05-11   

4 

 

 

1.4 Åtgärder 

Som första åtgärd stängdes en del av E6:an av under den 24 december. Trafiken leddes om till 

gamla E6:an mellan Pålen och Rabbalshede under fem dagar till och med söndagen den 29 

december. 

Lermassan som rört sig grävdes bort med hjälp av en vanlig grävmaskin samt en långgrävare. Ner 

mot vägens underbyggnad grävdes 1 meter bort för att stabilisera upp. Cirka 3000 kubikmeter 

lermassa fraktades bort till ett närliggande grustag och slänten byggdes sedan upp av krossmaterial 

i olika dimensioner med grövre kross längst ned och sedan finare kross. Cirka 1800 ton 

krossmaterial av max storlek 100-150 mm användes (Rönni, pers.komm.). 

Under söndagen den 29 december kunde vägen återigen öppnas efter avetablering och 

finjusteringar för att säkerhetsställa att ingen risk fanns (Rönni, pers.komm.). 

1.5 Övriga iakttagelser 

Liknande händelser har skett förr och efter i närliggande områden. Överlag är det ett problem i 

Bohusläns område på grund av de stora lerområdena och den höga nederbörden (Rönni, 

pers.komm.). 

1.6 Syfte med utredningen 

Syftet med denna utredning är att klargöra orsakerna till jordskredet på E6:an i december 2013 och 

se till de åtgärder som togs i samband med denna. Målet är att kartlägga händelseförlopp och 

efterarbete för att i framtiden kunna undvika eller begränsa följder av liknande händelser. 

Utredningen och dess resultat ska vara en del av en framtida databas om naturolyckor kopplat till 

vägar och järnvägar.  
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2. Faktabeskrivning 

Olyckan stängde som tidigare nämnt av E6:an. Denna väg är en så kallad europaväg där europeiska 

länder binds samman. E6 är 312 mil och sträcker sig från Kirkenes i Norge till Trelleborg i Sverige 

(Nyrén, 2014). 

Platsen för händelsen ligger i Trafikverkets region Väst i område Norra Bohuslän. Driftentreprenör 

för området är Svevia (Trafikverket, 2014). 

I Trafikverkets management system BatMan (Bro och Tunnel management) finns information om 

en bro som ligger precis vid platsen för skredet samt en närliggande bro över en allmän väg. Den 

förstnämnda bron är av funktionstyp vägbro och går över Träsvallsälven. Bron ligger längs väg E6 

som byggdes år 2010 och har kod 14-815-1 i BatMan. Den andra bron är även det en vägbro som 

går över allmän väg. Bron ligger längs väg 951/E6 som byggdes år 2009 och har kod 14-1816-1 i 

BatMan.  

Genom den nationella vägdatabasen (NVDB) visas väg E6:s samt omledningsvägen på gamla 

E6:ans ÅDT för totaltrafik samt för tung trafik. Väg E6 söderut har ett ÅDT för totaltrafik på 

4001-8000 (5395) och ett ÅDT för tung trafik på 801-1200 (1186). Vägen tillhör bärighetsklass 1 

(BK 1) vilket betyder att en högre fordonsvikt tillåts. Fordon får ha en bruttovikt på max 60 ton. 

Omledningsvägens ÅDT för totaltrafik på 0-250 (127) samt ett ÅDT för tung trafik på 26-50 (31). 

Även denna väg tillhör bärighetsklass 1 (BK 1) (NVDB). 

Gamla E6 dit trafiken leddes om till går parallellt utmed nya E6:an. Skillnaden mellan och 

omledningsväg och originalvägen kan uppskattas genom mätning på karta. Med hjälp av 

mätverktyg fås det fram att de två sträckorna (nuvarande och omledning) är ungefär lika långa. 

Dock är hastighetsgräns på omledningsvägen 70 km/h medan E6:an har en högre hastighetsgräns 

på 110 km/h (NVDB). Vilket innebär att restiden förlängs något. 

2.1 Verktyg som visar dåtida och framtida klimatrelaterade händelser 

Olika verktyg kommer att användas nedan för att undersöka om liknande händelser har inträffat 

på platsen tidigare. Verktygen kommer även användas för att undersöka om det finns framtida 

risker för att naturrelaterade händelser (naturolyckor) uppstår i framtiden och dess klimat. 

2.1.1 Naturolycksdatabas 

Ingen tidigare naturolycka finns registrerad i det aktuella området. 
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2.1.2 SGI:s tittskåp 

En utredning har genomförts i området. Denna utfördes utav SGI (2009) på uppdrag av MSB och 

är en förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i bebyggda områden i fyra 

kommuner i Västra Götaland. En av de fyra kommunerna är Tanums kommun till vilken platsen 

för händelsen tillhör. Den specifika platsen för händelsen eller närliggande område finns ej 

omnämnt i studien antagligen då studien fokuserar på bebyggda områden. 

 

2.1.3 MSB:s översvämningskartering 

Ingen översvämningskartering finns i MSB:s databas för översvämningskartering för det aktuella 

området. 

2.1.4 Historiska översvämningar 

Inga historiska översvämningar finns att hitta för området. 

2.1.5 Blue Spot  

Precis intill den inträffade händelsen i norrgående körfält ligger en Blue Spot. Som syns från utdrag 

återfinns några identifierade Blue Spots i området (figur 6). 

 

Figur 6. Blue Spot för platsen (Bakgrundskarta © Lantmäteriet [i2014/00591]) 
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2.1.6 Skred- och erosionsdatabas 

Två registrerade skred i närheten av olycksområdet. Skreden är lokaliserade cirka 2 km nordväst 

om Solhem. Dessa skedde 1984 respektive 2009. Skredet 2009 var ett så kallat släntskred medan 

det 1984 var ett jordskred. 

2.1.7 Skred- och raskänsliga områden i nuvarande och framtida klimat 

Figur 7 visar resultat från den studie om klimatförändringar och dess påverkan på jordrörelser som 

ingick i Klimat-och Sårbarhetsutredningen.  

 

Figur 7. Förändring i risk/benägenhet för erosion, skred och ras, ravin samt slamströmmar och 
moränskred i ett framtida klimat jämfört med nuvarande (Fallsvik et. al, 2007). 

 

Området runt Solhem kommer i framtiden se en ökad benägenhet för skred och ras, vilket syns på 

karta nummer 2 i figur 7.  

2.1.8 SGU:s kartvisare skred och raviner 

Viss risk för raviner i lösa jordlager. 

2.1.9 SGU:s kartvisare för jordarter 1:25 000–1:100 000 

Området består främst av lera-silt med förekomst av berg. 

2.1.10 Robusthetsplanering (ROP) 

Inget finns registrerat i ROP för platsen. 
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2.1.11 STRADA (trafikolyckor) 

Inga händelser finns registrerade i STRADA för platsen. 

2.1.12 Totalstopp 

Inga uppgifter finns registrerade i Totalstoppstatistiken för platsen.  
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3. MTOY- utredning i rapportform 

MTOY är en metod som Trafikverket använder, oftast vid utredningar av olyckor och tillbud på 

järnväg. Fokus i MTOY-utredningen ligger på att identifiera orsaker i en kedja som består av 

händelser där människan (M), teknik (T) och organisationen (O) ofta påverkar varandra. 

Omständigheten (Y) finns också med i kedjan.  

Normalläge 

Slänten är i normala fall stabil intill vägen och vägen är fri från lermassor. 

Händelse 1 

Lermassor kommer i rörelse. 

En våt höst och kraftigt regn resulterade i att slänten som främst bestod av lera blev vattenmättat. 

Gamla åkerdräneringar som endast avkapats då nya E6:an byggts misstänks också ha tillfört vatten. 

En större lermassa kommer i rörelse nerför slänten och hamnar i terrängen precis vid vägrenen. 

Massan syns i bild 8, 9, 10, 11, 12 och 13. 

 

Figur 8. Bild på händelsen (Erhållen av Trafikverket). 
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Figur 9. Bild på händelsen (Erhållen av Trafikverket). 
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Figur 10. Bild på händelsen (Erhållen av Trafikverket)). 
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Figur 11. Bild på händelsen (Erhållen av Trafikverket). 

 

Figur 12. Bild på händelsen (Erhållen av Trafikverket). 
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Figur 13. Bild på händelsen (Erhållen av Trafikverket). 
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Händelse 2 

Skredet uppmärksammas av trafikanter. 

Förbipasserande trafikanter blir uppmärksamma på lermassorna och kontaktar SOS alarm. 

Samtidigt blir även en lastbilschaufför från Svevia uppmärksammad på massorna och kontaktar 

jourhavande på Svevia. 

Händelse 3 

SOS larmar räddningsledare och jouransvarig på Svevia larmas internt. 

Händelse 4 

Beslut att stänga av vägen tills massan är borttagen. 

På plats beslutar räddningsledare och jourhavande att stänga av E6:an i södergående riktning tills 

lermassan är borttagen och orsak fastställd. Trafiken leddes om på gamla E6:an. 

Händelse 5 

Möte på platsen med beslut om åtgärder. 

Driftentreprenör, projektledare från Trafikverket och kontaktad geotekniker besöker tillsammans 

platsen. Orsak till skredet fastställs av geoteknikern som är välbekant med området. Beslut om 

åtgärder tas och arbetet att få dit maskiner börjar. 

Två grävmaskiner av olika typ ficks på plats under dagen. Arbetet fördröjdes dock då en plats för 

att lägga lermassorna behövdes. Ansvarig på det tilltänkta grustaget i Hällevadsholm hade under 

hösten fått en ersättare vars telefonnummer driftentreprenören ej hade. Därför dröjde det till 

annandagen innan arbetet kunde påbörjas efter klartecken från grustag. 

Händelse 6 

Lermassorna schaktas bort och kross fylls på. 

Under den 27 december påbörjades arbetet med att schakta bort lermassorna till grustaget där detta 

dumpades och kross hämtades. Detta maximerade transporterna.  

Dock uppmärksammas att leran i slänten rör sig litet då arbetet påbörjas och geotekniken tillkallas 

för att se över risken för ytterligare skred. Det fastställs att slänten fortfarande har mycket vatten i 

sig med det anses inte vara någon fara att gräva bort lermassorna. Slänten fylls på med kross av 



2015-05-11   

 

15 

 

varierande dimensioner för att undvika framtida liknande händelser. Efterbilder syns i figur 14, 15, 

16 och 17. 

 

Figur 14. Bild efter reparation (Erhållen av Trafikverket). 

 

Figur 15. Bild efter reparation (Erhållen av Trafikverket). 



2015-05-11   

16 

 

 

Figur 16. Bild efter reparation (Erhållen av Trafikverket). 

 

Händelse 7 

Avetablering och finjustering. 

Innan E6:an återigen öppnades skedde finjusteringar för att se till att ingen risk för olyckor fanns 

samt avetablering. 

Händelse 8 

E6:an södergående öppnas igen. 

Avspärrningen hävdes på söndagen den 29 december, vägen hade då varit stängd i 4 dagar. 

Sluthändelse 

Trafikverket utreder händelsen. 
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Konsekvensanalys 

Skredet skadade varken person eller väg men risken ansågs finnas för ytterligare rörelser och vägen 

stängdes därför av i södergående riktning. Orsaken till skredet var den blöta hösten och det kraftiga 

regn som fallit precis innan i kombination med den lera som slänten bestod av. 

I området vid Bohuslän är liknande skred inte ovanliga utan sker då och då. Detta är på grund av 

att marken i området främst består av lera och att nederbördsmängderna är stora.  

Nederbörden förväntas öka i området i framtiden enligt den klimatstudie som SMHI gjort över 

Västra Götalands län. I länet är det område i vilket händelsen inträffade ett av de som kommer 

uppleva högst ökad nederbörd. Nederbörden ökar främst på höst och vinter. En ökning av kraftiga 

regn förväntas också (Persson et.al, 2011). 

Denna ökning innebär att naturolyckor i framtiden kommer ske mer frekvent och i större 

utsträckning. Händelser liknande den inträffade riskerar att återkomma och förberedelser inför 

detta är viktigt. 
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4. MTOY-utredning i grafisk version 
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1. Sammanfattning 

1.1 Händelse, plats, datum och klockslag 

Den 19 februari 2015 översvämmas länsväg 249 mellan Arboga och Fellingsbro. Vattnet på vägen 

har succesivt stigit och Trafikverket beslutar strax före klockan 16 att stänga av vägen helt då vattnet 

är så pass högt att det utgör en fara. Vattnet kommer från smältvattnet från de omkringliggande 

åkrarna (Ljung, 2015). 

 

Figur 6. Platsen för händelsen (Lantmäteriet, 2013). 

1.2 Skador och skadekostnader 

Inga personer kom till skada under händelsen. Den största kostnaden är relaterad till åtgärden att 

stänga av vägen. I och med avstängningen krävdes folk för att dirigera om trafik till anvisad 

omledningsväg. Kostnader uppkom även i den dagliga kontrollen och vid avetableringen utav 

avstängningen (Projektledare Trafikverket, pers.komm.). 

Körbanan drabbades av erosion samt i intilliggande slänt. Detta medförde kostnader för att fylla 

med material (Projektledare Trafikverket, pers.komm.). 

1.3 Orsaken till händelsen 

Orsaken till översvämningen var smältvatten från åkrarna norr om vägen. Smältvattnet hann ej 

rinna igenom vägtrumman och rörledningar vilket orsakade en översvämning av länsväg 249.  
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Data över snödjupet från SMHI:s mätstation Lida D (latitud 59.37 och longitud 16.02, cirka 16 km 

från platsen) visar att mellan den 18 till den 21 februari så sjönk snödjupet cirka 15 cm. 

 

 

Figur 7. Snödjup från SMHI:s mätstation Lida perioden 12/2-26/2 2015, (SMHI, Meteorologiska 

observationer). 

 

Figur 8. Minskning av snödjupet vid SMHI:s mätstation Lida perioden 12/2-26/2 2015, (SMHI, 

Meteorologiska observationer). 

En bidragande och bakomliggande orsak till den inträffade översvämningen är dimensionen på det 

system som ska leda bort vattnet till Arbogaån. Vägtrumman under vägen är enligt uppgifter 

tillräckligt stor för att hantera vattnet däremot är rörläggningen under intilliggande järnväg i andra 
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dimensioner och den rörläggning som markägaren har under åkern är i sin tur av annan dimension. 

Detta är en bidragande orsak till översvämningen då vägen påverkas indirekt av de intilliggande 

rörläggningarna (Projektledare Trafikverket, pers.komm.).  

1.4 Åtgärder  

Som första åtgärd stängdes länsväg 249 av på grund av säkerhetsskäl och trafiken leddes om. 

Avstängningen påverkade såväl bil som busstrafik (Landberg, 2015). Ingen bra officiell 

omledningsväg finns för den aktuella sträckan då vägen som går parallellt med länsväg 249 är delvis 

enskild väg. Trafiken hänvisades därför till länsväg 815 (Landberg 2015) ner mot Örebro för att 

sedan åka E18/E20 norrut mot Arboga. Vilket innebar en lång omväg. 

Länsväg 249 var avstängd i fyra dagar då dagliga kontroller av vattennivån och omkringliggande 

slänter gjordes (Projektledare Trafikverket, pers.komm.). 

1.5 Övriga iakttagelser 

Tidigare översvämningar har skett på aktuell plats sen några år tillbaka. Översvämningarna har 

orsakats av snösmältning eller riklig nederbörd sommartid. Även då har vägtrumma och 

rörledningar haft svårighet att få undan vattnet (Projektledare Trafikverket, pers.komm.). Orsaken 

är intilliggande järnväg och efterföljande avvattning, konsult är kontaktat för att se på hur 

översvämningar kan undvikas i framtiden (Olsson, pers.komm.). 

1.6 Syfte med utredningen 

Syftet med denna utredning är att klargöra orsakerna till översvämningen av länsväg 249 mellan 

Arboga och Fellingsbro och se till de åtgärder som togs i samband med denna. Målet är att kartlägga 

händelseförlopp och efterarbete för att i framtiden kunna undvika eller begränsa följder av liknande 

händelser. Utredningen och dess resultat ska vara en del av en framtida databas om naturolyckor 

kopplat till vägar och järnvägar.  
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2. Faktabeskrivning 
Den aktuella vägen tillhör driftområde Arboga i Trafikverkets region öst. Vägunderhållet sköts av 

Trafikverkets entreprenad NCC (Trafikverket, 2014). 

Enligt BatMan finns inga större broar finns på den aktuella sträckan (BatMan). ÅDT för totaltrafik 

för länsväg 249 är 2001-4000 (2435) och ÅDT för tung trafik är 201-400 (350). Vägen tillhör 

bärighetsklass 1 (BK 1) vilket betyder att en högre fordonsvikt tillåts. Fordon får ha en bruttovikt 

på max 60 ton (NVDB). 

Trafiken leddes om till länsväg 815. ÅDT för totaltrafik för denna är 1001-2000 (1145) samt 501-

1000 (646) beroende på sträcka längs vägen. ÅDT för tungtrafik är 51-100. Vägen tillhör 

bärighetsklass 1 (BK 1) (NVDB). 

Den officiella trafikomledningen gick länsväg 815 från Fellingsbro över Käglan ner mot Örebro 

och Myrö för att sedan åka till E18/E20 genom Glanshammar och därifrån upp mot Arboga 

(Projektledare Trafikverket, pers.komm. och Landberg, 2015). Den sträckan är cirka 30 km jämfört 

med sträckan från Fellingsbro till Arboga på länsväg 249 som är cirka 11 km. 

2.1 Verktyg som visar dåtida och framtida klimatrelaterade händelser 

Olika verktyg kommer att användas nedan för att undersöka om liknande händelser har inträffat 

på platsen tidigare. Verktygen kommer även användas för att undersöka om det finns framtida 

risker för att naturrelaterade händelser (naturolyckor) uppstår i framtiden och dess klimat. 

2.1.1 Naturolycksdatabas 

I naturolycksdatabasen finns endast en registrerad händelse som direkt drabbat platsen. Detta var 

en stor vårflod 1977. I områden i omkringliggande län har flera större flöden uppkommit vid 

snösmältning genom åren. Dock är de flesta äldre händelser; 2006, 1951, 1960, 1966, 1977 och 

2006. 

2.1.2 SGI:s tittskåp 

Ingen registrerad utredning finns för platsen. Däremot finns två registrerade utredningar för 

området precis intill som tillhör Västmanlands län. Platsen för händelsen är beläget på gränsen 

mellan Västmanlands och Örebros län. En av utredningarna är en översiktlig klimat- och 

sårbarhetsanalys som beskriver framtida klimat för Västmanlands län (SGI, 2012). I denna finns 

uppgifter om prognoser för Västmanlands läns framtida klimat, bland annat nämns en förväntad 

minskning av 100-årsflödet i Arbogaån och en förändrad vattenförings variation med högre höst-
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och- vinterflöden samt lägre vårflod, vilket skulle innebära minskad storlek på hög flöden i 

vattendrag. Kartbilagor visar att förutsättningar för erosion och översvämning finns nära platsen 

för händelsen (SGI, 2012). 

Den andra utredningen är en förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i 

bebyggda områden och dokumentation av befintliga geotekniska undersökningar i Västmanlands 

län. Den aktuella platsen ingår ej i begreppet bebyggda områden och behandlas ej i utredningen 

(SGI, 2015). 

2.1.3 MSB:s översvämningskartering  

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en översiktlig 

översvämningskartering för Arbogaån i vilken smältvattnet borde runnit ut i. Framförallt är det 

gällande BHF (beräknat högsta flödet) samt i viss mån 100-års flöde (MSB, 2013). 

 

 

Figur 9. Översvämningskartering över Arbogaån, (MSB, 2013). 

 

2.1.4 Historiska översvämningar 

Inga specifika dokument finns att finna för platsen. 

2.1.5 Blue Spot 

Utdrag ur Blue Spot syns i figur 5 nedan. Från denna syns att flera större Blue spots finns i området. 

Vid platsen återfinns en identifierad risk cirka 100 m österut. 
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Figur 10. Blue Spot utdrag. 

 

2.1.6 Skred- och erosionsdatabasen 

Platsen för händelsen är ej utpekad som en punkt med risk for skred, ras, erosion eller övrig 

jordrörelser. Ej heller bedöms denna risk finnas i de närliggande området runt platsen. 

2.1.7 Skred- och raskänsliga områden i nuvarande och framtida klimat 

Figur 5 visar resultat från den studie om klimatförändringar och dess påverkan på jordrörelser som 

ingick i Klimat-och Sårbarhetsutredningen. 
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Figur 11. Förändring i risk/benägenhet för erosion, skred och ras, ravin samt slamströmmar och 
moränskred i ett framtida klimat jämfört med nuvarande (Fallsvik et. al, 2007). 

Från ovanstående bild går att se att det för området kan finnas en ökad benägenhet för skred och 

ras. Dock är den aktuella platsen låglänt med en platt topografi vilket innebär att det är liten risk 

för skred och ras på grund av avsaknad lutning. 

2.1.8 SGU:s kartvisare skred och raviner 

Inga spår på tidigare skred eller raviner finns i området.  

2.1.9 SGU:s kartvisare för jordarter 1:25 000 – 1:100 000 

Området består främst av postglacial fin-lera men även sandig morän förekommer. 

2.1.10 Robusthetsplanering (ROP) 

Inget finns registrerat i ROP för området. 

2.1.11 STRADA (trafikolyckor) 

Inga händelser finns registrerade i STRADA för platsen. 

2.1.12 Totalstopp 

Inga uppgifter finns registrerade i Totalstopp för platsen.  
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3. MTOY- utredning i rapportform 

MTOY är en metod som Trafikverket använder, oftast vid utredningar av olyckor och tillbud på 

järnväg. Fokus i MTOY-utredningen ligger på att identifiera orsaker i en kedja som består av 

händelser där människan (M), teknik (T) och organisationen (O) ofta påverkar varandra. 

Omständigheten (Y) finns också med i kedjan. 

Normalläge 

Under normalläge hinner smältvattnet från snön rinna igenom trumman och vidare ner mot 

Arbogaån.  

Händelse 1 

Vägen översvämmas 

Snabb snösmältning gör att de snömassor som låg på intilliggande åker smälter och vägen 

översvämmas succesivt. 

Händelse 2 

Entreprenör uppmärksammas på händelsen 

Förbikörande och folk i området larmade om att vatten succesivt steg på vägen. Driftentreprenör 

åker ut till platsen. 

Händelse 3 

Beslut att stänga av vägen 

På grund av risken för förbikörande bilar beslutades det att stänga av vägen.  

Händelse 4 

Daglig kontroll av vattennivå och stabilisering av slänter och vägkant. 

Vattnet tilläts sjunka undan och inga direkta åtgärder gjordes. Då vattnet skadat vägkant och 

intilliggande slänter stabiliserades dessa upp. Vattennivån kontrollerades dagligen för att kunna se 

när det återigen var riskfritt att köra på vägen. 

Händelse 5 

Vägen öppnas åter 

Då vattnet hade sjunkit undan tillräckligt skedde avetablering och vägen öppnades åter. 
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Sluthändelse 

Trafikverket utreder händelsen. 

 

Konsekvensanalys 

Området ligger i Västmanlands län på gränsen till Örebros län. I den klimatanalys som utförts på 

uppdrag utav länsstyrelsen för Västmanlands län visas att klimatet kommer att förändras i framtiden 

(Persson m.fl. 2012). 

Länet kommer i framtiden se en ökning utav nederbörden samt antal kraftiga regn (Persson m.fl. 

2012). Detsamma gäller för intilliggande Örebro län där även Länsstyrelsen där har låtit göra en 

klimatanalys (Hallberg, Eklund och Stensen, 2011). 

Detta innebär en ökad risk för översvämning på länsväg 249 igen då orsaken till översvämningen 

är dränering. Om detta inte åtgärdas kan det i framtiden till och med innebära fler återkommande 

översvämningar. 
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4. MTOY-utredning i grafisk form 
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BILAGA 4.  UTREDNINGSRAPPORT :  HORRED-BJÖRKETORP  

  

2014 – 08 - 25 Horred-Björketorp, bortspolad banvall 

Utredningen utförd av: Ebba Sundberg 

Plats för händelse, bakgrundskarta © Lantmäteriet [i2014/00591] 
Erhållen av Trafikverket. 
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1. Sammanfattning 

1.1 Händelse, plats, datum och klockslag 

Natten till måndagen den 25 augusti 2014 klockan 22:49 larmar lokförare om att det dunkar till när 

tåget passerar Sundholmen, lokaliserat på sträckan mellan Horred och Björketorp. Det noteras 

även att stora vattenmassor ligger längs rälsen vid banvallen (Projektledare Trafikverket, 2015). Vid 

inspektion konstateras det vid 01-tiden att banvallen har spolats bort på två ställen och flera sliprar 

saknas, tågtrafiken stoppas då (Wendle, 2014). 

Följande dag den 24 augusti upptäcks ytterligare ett ras, då på den grusväg som ska användas för 

att komma åt och reparera banvallen (Nyheter P4 Halland, 2014). 

 

Figur 12. Plats för händelsen, Horred-Björketorp (Lantmäteriet 2013) 

 

1.2 Skador och skadekostnader 

Ingen person skadades under händelsen. 

 

1.3 Orsaken till händelsen 

Orsaken till bortspolningen och raset var intensivt regn som resulterade i att jorden vid banvallen 

spolades bort. Uppgifter sa att det föll cirka 150 millimeter regn under några timmar. Intill spåret 

ligger ett berg som gör att sträckan lutar svagt ner mot Viskan. Detta gjorde att vattnet kunde forsa 
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nedför berget och de stora mängderna gjorde att befintliga diken och trummor inte hann få undan 

vattnet (Projektledare Trafikverket, 2015). 

 

Nedan syns nederbördsdata från SMHI:s mätstation Fotskäl D för den aktuella tidpunkten. 

Nederbörden här var ej lika stor men en markant ökning syns den 24 augusti. Fotskäl D mätstation 

ligger cirka 9 km nordväst om Horred och 6 km väst om Björketorp.  

 

 

Figur 13. Nederbördsdata från SMHI:s mätstation Fotskäl D (SMHI, 2015). 

 

1.4 Åtgärder 

Vid larmet från lokförare stängdes banan genast av mellan Borås och Varberg. Trafiken släpptes 

på mellan Borås och Skene vid lunchtid på måndagen den 25 augusti och på hela sträckan Borås-

Varberg först onsdagen den 27 augusti. Under tiden ersatte bussar för tågtrafiken mellan Skene 

och Varberg (Wendle, 2014). 

Efter att grusvägen som skulle användas för att kunna nå det skadade området hade reparerats 

kunde man börja reparationen utav banvallen. Detta gjordes genom att återfylla de drabbade 

ställena. Som underballast användes grövre material (0-150 cm) och som ballast användes makadam 

(32-64 cm). För att förhindra liknande händelser i framtiden lades nya plasttrummor in 

(Projektledare Trafikverket, 2015). 

Spåret kunde återigen öppna upp för spårtrafik den 27 augusti klockan 11:47 (Projektledare 

Trafikverket, 2015). Det hade då varit avstängt i dryga 2 och en halv dag. 
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1.6 Syfte med utredningen 

Syftet med denna utredning är att klargöra orsakerna till varför banvallen spolades bort mellan 

Horred och Björketorp i augusti 2014 och se till de åtgärder som togs i samband med denna. Målet 

är att kartlägga händelseförlopp och efterarbete för att i framtiden kunna undvika eller begränsa 

följder av liknande händelser i framtiden. Utredning och dess resultat ska vara en del av en framtida 

databas om naturolyckor kopplat till vägar och järnvägar, genom dokumentation sparas kunskap.  
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2. Faktabeskrivning 

Händelsen ägde rum mellan Horred och Björketorp, beläget i Marks kommun i Västra Götalands 

län. Ansvariga för underhåll är Trafikverkets entreprenad Infranord. Den skadade banvallen 

tillhörde en järnvägssträcka som går mellan Varberg och Borås och är känd under namnet 

Viskadalsbanan. Viskadalsbanan är enkelspårig och elektrifierad. Banan har ATC-system 

(Automatisk tågkontroll) men skarvspår av låg kvalitet och saknar fjärrstyrt trafikstyrningssystem. 

På sträckan färdas framförallt persontåg men även godstrafik förekommer (Trafikverket, 2014). 

I Trafikverkets databas BatMan (Bro och Tunnel Management) visas två objekt utmed 

järnvägssträckan. Detta är två broar av funktionstypen järnvägsbro som ligger i anslutning till 

Horred respektive Björketorp (BatMan). 

Den sydligaste av järnvägsbroarna går över Hornån, cirka 1 km öst/nordöst om Horred. 

Konstruktionen byggdes år 1929, går längs bandel 656 Borås-Varberg och har kod 3500-2567-1 

(J2567) i BatMan. Den mer nordliga järnvägsbron går precis i utkanten av den södra delen av 

Björketorp. Konstruktionen byggdes år 1933, går längs bandel 656 Borås-Varberg och har kod 

3500-2566-1 (J2566) i BatMan. Fler objekt finns i omkringliggande område framförallt utmed 

riksväg 41 som löper parallellt med järnvägen (BatMan). 

Busstrafik ersatte den avstängda sträckan då inga tåg kunde gå på grund av den omfattande skadan. 

På sträckan färdas främst persontåg. En jämförelse i restid visar att den normala restiden med tåg 

är cirka 1 timme och 15 minuter. Att köra sträckan Varberg- Borås tar med en koll via Eniros tjänst 

vägbeskrivning cirka 1 timme och 20 min (Eniro, 2015) förutsatt att det ej förekommer några köer 

och bussen kör rakast möjliga sträckan. Stopp för av- och påstigning är inte inräknat, något som 

skulle kunna öka på den totala restiden avsevärt för bussar.  

2.1 Verktyg som visar dåtida och framtida klimatrelaterade händelser 

Olika verktyg kommer att användas nedan för att undersöka om liknande händelser har inträffat 

på platsen tidigare. Verktygen kommer även att användas för att undersöka om det finns framtida 

risker för att naturrelaterade händelser (naturolyckor) uppstår i framtiden och dess klimat. 

2.1.1 Naturolycksdatabas 

En tidigare naturolycka finns registrerad, detta är ”Översvämningar i Västsverige hösten 2006”.  

I början av december föll en större mängd nederbörd över Västsverige. De naturliga 

vattenmagasinen i mark och sjöar var redan välfyllda vilket ledde till stora översvämningar på flera 
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håll. I nedre Viskan (som bland annat går genom det aktuella området) var återkomsttiden på flödet 

35 år (Häggström, 2006). Det blöta vädret fortsatte in i januari med kraftiga regn och höga flöden. 

Viskadalsbanan stängdes under en kort period ner och insatser för att stadga upp banvallar gjordes 

(KBM, 2006). Orsaken var de höga flödena i Viskan som klassades till varningsklass 2 av SMHI 

och åtgärder som invallning och bevakning vidtogs (Nyberg, 2006). 

 

2.1.2 SGI:s tittskåp 

En utredning har genomförts i området. Denna gjordes för f.d Skaraborgs län. Sträckan Horred-

Björketorp tillhörde dock inte Skaraborgs län och utredningen omfattar ej platsen för händelsen. 

2.1.4 MSB:s översvämningskartering 

Intill platsen för händelsen ligger den stora ån Viskan. För denna har Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap tagit fram en översvämningskartering. Resultatet från karteringen 

finns att se i figur 4 och visar att det aktuella området ligger i riskzon för översvämning vid 100-års 

flöde och vid beräknat högsta flöde (MSB, 2011). 

 

Figur 14. Översvämningskartering för aktuell plats. Rosa visar 100-årsflöde och lila visar beräknat 
högsta flöde enligt riktlinjer för dammdimensionering (MSB,2011). 
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2.1.5 Historiska översvämningar 

Två större översvämningar värda att nämna har skett i området eller närliggande område förut. 

Den ena är den ovan nämnda översvämningen i Västra Sverige 2006, vilket drabbade även Viskan 

(SMHI, 2010). Den andra skedde 2011 då höga flöden drabbade Västra Götaland och däribland 

Viskan i december (SMHI, 2012). 

2.1.6 Blue Spot 

Utdrag från Blue Spot över aktuellt område visar att flera översvämningskänsliga punkter kan ses 

att hitta i anslutning till järnvägen. Två utdrag ur Blue Spot för sträckan ses i figur 5 och 6.  
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Figur 15. Blue Spot utdrag över den sydligare delen av händelsens område.  
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Figur 16. Blue Spot utdrag över den nordligare delen av händelsens område. 

 

 

2.1.7 Skred- och erosionsdatabas 

Ett flertal skred samt erosion och övriga jordrörelser har skett i området. Dessa har skett utmed 

ån Viskan dock har ingen har inträffat på järnvägen. Sammanlagt är det fyra skred och fem 

erosion och övriga jordrörelser som skett utmed Viskan på den aktuella sträckan. 
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2.1.8 Skred- och raskänsliga områden i nuvarande och framtida klimat 

Figur 7 visar resultat från den studie om klimatförändringar och dess påverkan på jordrörelser som 

ingick i Klimat-och Sårbarhetsutredningen.  

 

 

Figur 17. Förändring i risk/benägenhet för erosion, skred och ras, ravin samt slamströmmar och 
moränskred i ett framtida klimat jämfört med nuvarande (Fallsvik et. al, 2007). 

Området som utreds kommer i framtiden enligt analysen se en ökad risk för erosion och en ökad 

risk för skred och ras. 

2.1.9 SGU:s kartvisare skred och raviner 

Spår av mindre jordskred finns utmed Viskan. 

2.1.10 SGU:s kartvisare för jordarter 1:25 000 – 1:100 000 

I området finns varierande jordarter och järnvägsspåret ligger i olika typer av jordarter utmed 

sträckan. Jordarter som järnvägen passerar utmed sträckan är; kärrtorv, svämsediment (ler-silt), 

svämsediment (sand), glacial lera, postglacial finsand, glacial lera och morän. 
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3. MTOY- utredning i rapportform 

MTOY är en metod som Trafikverket använder, oftast vid utredningar av olyckor och tillbud på 

järnväg. Fokus i MTOY-utredningen ligger på att identifiera orsaker i en kedja som består av 

händelser där människan (M), teknik (T) och organisationen (O) ofta påverkar varandra. 

Omständigheten (Y) finns också med i kedjan.  

Normalläge 

Vatten från intilliggande sluttning rinner vidare under banvallen ner mot Viskan. 

Händelse 1 

 

Banvallen spolas bort 

 

Intensivt regn orsakar stora flöden nerför närliggande sluttning som spolar bort banvallen på tre 
ställen. 

 

 

Figur 18. Höga vattenflöden ner mot Viskan (Erhållen från Trafikverket). 
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Figur 19. Höga flöden ner mot Viskan (Erhållen från Trafikvkerket). 

 

Händelse 2 

 

Händelsen upptäcks 

 

Lokförare på Viskadalsbanan uppmärksammar skadan och larmar. 

 

Händelse 3 

 

Inspektion på plats och beslut om avstängning 

 

Entreprenör på plats konstaterar skadan som skett och beslut om att stänga av tågtrafik tills vidare 
tas. 
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Figur 20. Bortspolad banvall (Erhållen från Trafikverket). 

 

 

Figur 21. Bortspolad banvall (Erhållen från Trafikverket). 
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Figur 22. Bild från platsen (Erhållen från Trafikverket). 

 



2015-05-22    

 

14 

 

 

Figur 23. Bild från platsen (Erhållen från Trafikverket). 
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Figur 24. Bortspolad banvall som syns svikta i mitten (Erhållen från Trafikverket). 

 

Händelse 4 

 

Reparation och återställning 

 

Reparation av banvallen påbörjas. De bortspolade partierna fylls på med nytt material och nya 
plasttrummor sätts in. 

 

Händelse 5 

 

Spåret öppnas åter 

 

Banvallen är återställd och spåret öppnas upp för tågtrafik. 

 

Sluthändelse 

Trafikverket utreder händelsen. 
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Konsekvensanalys 

SMHI har på uppdrag utav Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört en klimatanalys för 

länet. Resultaten visar på att årsmedeltemperaturen kommer att öka under alla årstider men främst 

under vinter. Gällande nederbörden kommer årsmedelnederbörden att ha ökat med 10-30 % i 

slutet av seklet, med störst ökning under vinterhalvåret. Kraftig nederbörd som orsakade händelsen 

i denna rapport förväntas att öka i framtiden (Persson m.fl., 2011). Ökningen syns i bild 14. 

 

Figur 25. Beräknade 30-årsmedelvärden av största 1-dygnsnederbörd (mm) (vänster) och 7- 
dygnsnederbörd (mm) (höger) (Persson m.fl.). 

Det finns därmed en risk för att liknande händelser med bortspolningar eller andra skador på 

Viskadalsbanan som följd kommer att ske igen. Områdets topografi gör banan extra utsatt vid stora 

nederbördsmängder. 
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4. MTOY-utredning i grafisk form
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