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Referat 
Syftet med den förstudie som redovisas i denna rapport var att ta fram grunden för en metod till stöd 
för Trafikverkets planering av klimatanpassningsåtgärder för väg och järnväg. Rapporten fokuserar på 
effektsamband för identifiering, bedömning och prioritering av åtgärder för klimatanpassning av vägar 
och järnvägar. Metoden och resultaten som presenteras i denna rapport är baserade på litteraturstudier 
och intervjuer med experter inom väg och järnvägsområdet.  

I rapporten beaktas de konsekvenser och risker som förväntas uppkomma till följd av klimatrelaterade 
händelser, exempelvis den konsekvens som uppstår vid en specifik klimatrelaterad händelse, såsom de 
konsekvenser som uppstår vid ett specifikt översvämningsdjup, och åtgärder som kan vidtas för att 
minska sannolikheten för negativa konsekvenser samt de negativa konsekvenserna i sig.  

För att bedöma eller beräkna hur stor risken är krävs kännedom om sannolikheten för att en viss 
klimatrelaterad händelse ska inträffa under en given period, samt storlek och typ av skada. Skade-
kostnaden är summan av försenings- och/eller avstängningskostnad som kan innefatta omlednings-
kostnader och kostnader för byte mellan transportslag med mera samt återställningskostnad. Dessutom 
ingår även skador på människor och miljön som kan uppkomma till följd av händelsen, till exempel 
vid skred. 

Vid bedömningen av en effekt av en riskreducerande åtgärd ingår utöver skadekostnadsreduktion 
också andra nyttor och kostnader som åtgärder kan medföra. I kapitel 2 ges en övergripande 
beskrivning av den föreslagna metoden och i kapitel 4 görs en kort beskrivning av hur den 
samhällsekonomiska kostnaden av skadan kan beräknas.  
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Abstract 
This report presents the results of a feasibility study aimed at developing a methodology to support the 
transport Agency's planning of climate adaptation measures. The report focuses on the effect 
relationships for the identification, assessment and prioritization of measures for climate adaptation of 
roads and railways. The results presented in this report are based on literature studies and interviews 
with road and rail experts. 

 

The report takes into account the consequences and risks that are expected to arise from climate-
related events, such as the impact that arises from a heavy rainfall and measures that can be taken to 
reduce the risk and the effect thereof. Knowledge of the likelihood of a particular climate-related event 
occurring during a given period, as well as the size and type of injury, is required to assess or calculate 
the risk. The cost of damages is for example the delay costs, and costs of transfer and changes between 
modes of transport, etc., and recovery costs and injuries to humans.  

In addition to damage cost reduction, the impact assessment also includes other benefits and costs that 
risk mitigation measures may entail. Chapter 2 gives an overall description of the methodology 
proposed and Chapter 4 provides a brief description of how the socio-economic cost of the damage 
can be calculated. 
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Förord 
Trafikverket arbetar systematiskt med klimatanpassning av verksamheten. En första klimatanpass-
ningsstrategi togs fram 2014 (version 2 2018) (Trafikverket, 2017b). Strategin följdes upp med en 
handlingsplan 2016 (Trafikverket, 2016a). I dessa beskrivs hur Trafikverket ska arbeta med 
klimatanpassning, hur en anläggning som är robust mot klimatförändringar kan byggas och hur 
myndigheten bör agera när någon klimatrelaterad händelse inträffar. I handlingsplanen konstateras att 
den infrastruktur som Trafikverket förvaltar är mycket omfattande. Det finns ingen möjlighet att 
anpassa alla vägar och järnvägar till dagens och framtidens klimat samt till extrema väderhändelser. 
Det är därför viktigt att prioritera de åtgärder som är mest kostnadseffektiva. Till detta behövs metoder 
som visar vilka åtgärder som ska väljas när och var. 

Syftet med den förstudie som redovisas i denna rapport är att ta fram grunden för en metod till stöd för 
Trafikverkets planering av klimatanpassningsåtgärder för väg och järnväg. Rapporten fokuserar på 
effektsamband för identifiering, bedömning och prioritering av åtgärder för klimatanpassning av vägar 
och järnvägar  

Behovet av denna studie har identifierats i Trafikverkets utvecklingsplan för samhällsekonomi och 
effektsamband.1 Projektet bidrar därmed till FoI-portföljen ”Planera”:s mål: En effektivare 
planeringsprocess.  

Grunden för denna rapport är litteraturstudier och intervjuer med experter inom väg och järnväg. De vi 
intervjuat har också haft möjlighet att granska och kommentera rapportens innehåll, och har därmed 
även medverkat till att säkerställa att deras svar uppfattats på rätt sätt. Vi vill tacka för alla bidrag 
genom intervjuer och korrektur. 

November 2019 

 

 

Yvonne Andersson-Sköld 
Projektledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Trafikverkets utvecklingsplan för samhällsekonomi och effektsamband. (2017-04-01). Se sid 37 - Riskreducerande åtgärder 
(klimatanpassning).   



VTI rapport 1023 

Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium har genomförts 27 augusti 2019 där Gunnel Bångman, Trafikverket, och 
Peter Torstensson, VTI var lektörer. Även Delilah Lithner, VTI, och de experter som medverkat 
genom intervjuer har haft möjlighet att ge sina synpunkter. Yvonne Andersson-Sköld har genomfört 
justeringar av slutligt rapportmanus. Avdelningschef Mattias Haraldsson, VTI har därefter granskat 
och godkänt publikationen för publicering 18 november 2019. De slutsatser och rekommendationer 
som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 
Review seminar was carried out on 27 July 2019 where Gunnel Bångman, the Swedish Transport 
Administration, and Peter Torstensson, VTI reviewed and commented on the report. Also, Delilah 
Lithner, VTI, and experts interviewed through the course of the project have given comments on the 
report. Yvonne Andersson-Sköld has made alterations to the final manuscript of the report. Head of 
research Mattias Haraldsson, VTI, examined and approved the report for publication on 18 November 
2019. The conclusions and recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect 
VTI’s opinion as an authority. 



VTI rapport 1023 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning .....................................................................................................................................9 

Summary ...............................................................................................................................................11 

1. Bakgrund .........................................................................................................................................15 

1.1. Syfte ...........................................................................................................................................16 
1.2. Mål .............................................................................................................................................16 
1.3. Metod och avgränsningar ...........................................................................................................16 
1.4. Rapportens uppbyggnad .............................................................................................................17 

2. Metod för identifiering, bedömning och prioritering av klimatanpassningsåtgärder ..............18 

2.1. Faroidentifiering .........................................................................................................................18 
2.2. Riskanalys och riskvärdering .....................................................................................................19 
2.3. Identifiering och värdering av möjliga åtgärder .........................................................................21 

2.3.1. Kostnads-nyttoanalys ............................................................................................................21 
2.3.2. Rangordning av åtgärder .......................................................................................................23 

2.4. Fördelningsanalys, målanalys och känslighetsanalys ................................................................24 
2.4.1. Fördelningsanalys och målanalys .........................................................................................24 
2.4.2. Känslighetsanalys .................................................................................................................25 

3. Bedömning av sannolikheten för att en klimatrelaterad händelse ska inträffa ........................26 

3.1. Sannolikhetsklassning ................................................................................................................26 
3.1.1. Underlag som behövs och finns för att bedöma klimatförändringar .....................................27 

4. Klimatrelaterade konsekvenser .....................................................................................................28 

4.1. Klimatförändringars påverkan på ekosystem, arbetsmiljö och trafiksäkerhet ...........................28 
4.1.1. Påverkan på ekosystemen .....................................................................................................28 
4.1.2. Påverkan på arbetsmiljö och trafiksäkerhet ..........................................................................28 

4.2. Hantering av klimatrelaterade risker idag och i framtiden, resultat från intervjuer ...................29 
4.2.1. Hantering av klimatrelaterade risker idag inom Trafikverket ...............................................29 
4.2.2. Viktigt att beakta enligt resultat från intervjuer ....................................................................31 

4.3. Konsekvenser som vidare beaktas .............................................................................................32 
4.4. Översvämning ............................................................................................................................34 

4.4.1. Konsekvensbedömning av översvämningars direkta påverkan på olyckor och 
framkomlighet ...................................................................................................................................35 
4.4.2. Åtgärder ................................................................................................................................36 
4.4.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader ........................38 
4.4.4. Underlag som behövs ............................................................................................................41 

4.5. Brand ..........................................................................................................................................43 
4.5.1. Konsekvenser ........................................................................................................................45 
4.5.2. Åtgärder ................................................................................................................................45 
4.5.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader ........................46 
4.5.4. Underlag som behövs ............................................................................................................47 

4.6. Kraftiga vindar och förändrade vindsystem ...............................................................................47 
4.6.1. Konsekvenser ........................................................................................................................47 
4.6.2. Bedömning av effekt och underlag som behövs ...................................................................49 

4.7. Påverkan på vägbanan ................................................................................................................50 
4.7.1. Konsekvenser av spårutveckling och blödande asfalt ...........................................................52 
4.7.2. Åtgärder ................................................................................................................................52 



VTI rapport 1023 

4.7.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader ........................53 
4.7.4. Underlag som behövs ............................................................................................................53 

4.8. Solkurvor på järnväg ..................................................................................................................55 
4.8.1. Konsekvenser ........................................................................................................................56 
4.8.2. Åtgärder ................................................................................................................................57 
4.8.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader ........................58 
4.8.4. Underlag som behövs ............................................................................................................58 

4.9. Skador på brokonstruktioner och tunnlar ...................................................................................58 
4.9.1. Konsekvensbedömningar ......................................................................................................60 
4.9.2. Åtgärder ................................................................................................................................60 
4.9.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader ........................60 
4.9.4. Underlag som behövs ............................................................................................................60 

4.10. Förändrad bärighet .....................................................................................................................61 
4.10.1. Konsekvensbedömning .........................................................................................................62 
4.10.2. Åtgärder ................................................................................................................................62 
4.10.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader ........................62 
4.10.4. Underlag som behövs ............................................................................................................63 

4.11. Sättningar och horisontella deformationer .................................................................................63 
4.11.1. Principiell beskrivning av sättningars uppkomst ..................................................................64 
4.11.2. Konsekvens och effektbedömning samt underlag som behövs .............................................65 

4.12. Erosion, ras och skred ................................................................................................................65 
4.12.1. Bedömning av erosion ..........................................................................................................67 
4.12.2. Bedömning av släntstabilitet .................................................................................................72 
4.12.3. Åtgärder ................................................................................................................................74 
4.12.4. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader ........................76 
4.12.5. Underlag som behövs ............................................................................................................78 

5. Identifierade forsknings- och utredningsbehov ............................................................................80 

Referenser .............................................................................................................................................83 

Bilaga 1 Klimatförändringar ...............................................................................................................97 

Bilaga 2 Underlag som behövs...........................................................................................................112 

Bilaga 3 Åtgärder ...............................................................................................................................121 

 

 

 

 



VTI rapport 1023  9 

Sammanfattning 
Metod och effektsamband för identifiering, bedömning och prioritering av åtgärder för 
klimatanpassning av vägar och järnvägar – en förstudie 

av Yvonne Andersson-Sköld (VTI), Lina Nordin (VTI), Lars Rosén (Chalmers tekniska högskola), 
Maria Polukarova (VTI), Mikael Johannesson (VTI) 

 

  

Trafikverket arbetar systematiskt med klimatanpassning av transportinfrastrukturen. Det finns dock 
ingen möjlighet att anpassa hela infrastrukturen till extrema händelser och framtidens klimat. Det är 
därför viktigt att prioritera de åtgärder som är mest kostnadseffektiva. Till detta behövs metoder som 
visar vilka åtgärder som ska väljas när och var. 

Syftet med denna förstudie är att ta fram grunden för en metod till stöd för Trafikverkets planering av 
klimatanpassningsåtgärder för väg och järnväg. Rapporten fokuserar på effektsamband för 
identifiering, bedömning och prioritering av åtgärder för klimatanpassning av vägar och järnvägar. I 
rapporten beaktas klimatförändringar på kort sikt, på medellång sikt (2040) och på lång sikt (2100). 
Metoden och resultaten som presenteras i denna rapport är baserade på litteraturstudier och intervjuer 
med experter inom väg och järnvägsområdet.  

Metoden utgörs av en process som innehåller ett antal moment som ska genomföras. Vilka moment 
det är framgår av figuren nedan. 

Faro-/riskidentifiering 

Vid faro-/riskidentifiering besvaras frågan vilka klimatrelaterade förändringar och relaterade 
konsekvenser som kan förväntas på medellång (till 2040) respektive lång (till 2100) sikt.  

Riskanalys 

Vid riskanalysen ska sannolikheten för att en händelse (t.ex. ett skyfall som orsakar en översvämning 
av ett visst djup) ska inträffa och vad skadekostnaden av en sådan händelse förväntas bli bedömas. 
Dessutom ska en bedömning av om risken är acceptabel göras. Om risken, eller den kostnad som kan 
uppstå, inte anses acceptabel bör riskreducerande åtgärder om möjligt vidtas. En sådan åtgärd kan 
antingen medföra att sannolikheten för att händelsen ska uppstå minskar, att konsekvensen minskar 
eller en kombination av att både sannolikhet och konsekvens minskar efter att åtgärden vidtagits.  

För att bedöma eller beräkna hur stor risken är krävs kännedom om sannolikheten för att en viss 
klimatrelaterad händelse, eller en viss konsekvens, ska inträffa under en given period, samt storlek och 
typ av konsekvens denna händelse ger upphov till. En klimatrelaterad händelse kan normalt ge upphov 
till många olika konsekvenser med olika grad av sannolikhet. Skadekostnaden är summan av de 
försenings- och avstängningskostnader som inträffar och kan t.ex. innefatta omledningskostnader, 
kostnader för byte mellan transportslag samt återställningskostnad. Dessutom ingår även materiella 
skador och skador på människor och miljö som kan uppkomma som en konsekvens av en 
klimatrelaterad händelse, som till exempel ett skred.  

Identifiering och värdering av möjliga åtgärder 
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För att kunna analysera och välja bland olika åtgärder behöver man först identifiera vilka åtgärder som 
finns. Förslag på åtgärder redovisas i kapitel 4 där också de olika klimatrelaterade konsekvenserna 
beskrivs. Åtgärder kan vara allt från ökad beredskap till förbättrat underhåll, temporära lösningar och 
åtgärder som ökad avvattningskapacitet genom vegetation eller stationära skydd vilket minska risken 
för översvämning. I bilaga 3 finns en sammanställning av de åtgärder som identifierats inom 
föreliggande förstudie. 

Hur effekten av potentiella riskreducerande åtgärder kan beräknas och bedömas beror bland annat på 
vilken typ av risk som en riskreducerande åtgärd ska vidtas för. Baserat på förväntad effekt bedöms 
den samhälleliga nyttan genom en samhällsekonomisk analys.  

Värderingen av potentiella åtgärder inklusive alternativet att inte vidta någon specifik riskreducerande 
åtgärd genomförs genom en kostnads-nyttoanalys där kalkylkostnad samt andra kostnader och nyttor 
beaktas. Analysen ger också underlag för en rangordning av potentiella åtgärder. 

Fördelningsanalys, målanalys och känslighetsanalys. 

Innan en slutlig bedömning görs om, och i så fall vilken åtgärd, som ska vidtas och när bör dessutom 
en analys av uppfyllelse av de transportpolitiska målen respektive en fördelningsanalys utföras. 
Dessutom bör en känslighetsanalys genomföras. Alla avgränsningar och antaganden som görs i 
analyserna bör beskrivas, motiveras och dokumenteras 

Under respektive klimatrelaterad konsekvens som beaktas i föreliggande rapport anges vilka underlag 
som behövs för att kunna utföra den samhällsekonomiska analysen. Dessa underlag sammanfattas 
också i bilaga 2. I rapporten redovisas också behov av ytterligare forskning och utredning. 
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Summary 

Methodology for identification, assessment and prioritisation of climate change adaptation 
measures for roads and railways – a pre-study 

 

 

 

 

 
 

 

by Yvonne Andersson-Sköld (VTI/Chalmers), Lina Nordin (VTI), Lars Rosén (Chalmers), Maria 
Polukarova (VTI), Mikael Johannesson (VTI) 

This report presents the results of a feasibility study aimed at developing a methodology to support the 
transport Agency's planning of climate adaptation measures taking into account climate changes in the 
short term, in the medium term (2040) and in the long term (2100). The report focuses on the effect 
relationships for the identification, assessment and prioritization of measures for climate adaptation of 
roads and railways. The results presented in this report are based on literature studies and interviews 
with road and rail experts.  

The problem of a climate-related event determines how high the risk is. The risk is a combination of 
the consequence that may arise from a climate-related event and the likelihood of this event occurring. 
If the risk or cost that may arise is not considered acceptable, risk reduction measures should, if 
possible, be taken. Such a measure may either reduce the likelihood of the event, reduce the 
consequence or reduce both probability and consequence. 

The methodology developed within the framework of this project consists of a process containing a 
number of elements to be carried out as illustrated below.

Hazard/risk identification

In the case of hazard/risk identification, the question which climate-related changes and related 
consequences can be expected in medium (to 2040) and long (to 2100) term.

Risk analysis 

 

 

The risk analysis includes an assessment of the likelihood of an event such as the impact that arises 
from a heavy rainfall and what the cost of damage of such an event is expected to cause. In addition, 
an assessment of whether the risk is acceptable should be made. If the risk, or the cost that may arise, 
is not considered acceptable, risk mitigation should be taken if possible. Such a measure may either 
reduce the likelihood of the event, reduce the consequence or be a combination of decreasing both the 
probability and the consequence. 

To assess or calculate the risk, knowledge of the likelihood of a particular climate-related event, or a 
certain consequence, is required during a given period, as well as the size and nature of the 
consequence this event gives rise to. A climate-related event can normally give rise to many different 
consequences with different degrees of probability. The cost of damage is the sum of the delay and 
suspension costs that occur and may include costs related to traffic redirection, costs of switching 
between transport types and recovery costs. In addition, material damage and damage to people and 
the environment that may arise because of a climate-related event, such as a landslide, are also 
included.
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Identification and evaluation of possible measures 

 

 

 

 

 

 

  

In order to analyze and choose from different measures, it is first necessary to identify the measures 
available. Measures can range from increased preparedness to improved maintenance, temporary 
solutions and measures such as increased dewatering capacity through vegetation or stationary 
protection, reducing the risk of flooding. 

How the effect of potential risk mitigation measures can be calculated and assessed depends on the 
type of risk for which a risk mitigation is to be taken. Based on the expected effect, the societal 
benefits are assessed through a socio-economic analysis. 

The valuation of potential measures including the option not to take any specific risk mitigation 
measure is implemented through a cost-benefit analysis in which calculation costs and other costs and 
benefits are taken into account. The analysis also provides the basis for a ranking of potential 
measures.

Distribution analysis, target analysis and sensitivity analysis.

Before a final assessment can be done regarding if, what and when action should be taken an analysis 
of the fulfilment of the transport policy objectives and a distribution allotment analysis should be 
carried out. In addition, a sensitivity analysis should be carried out. All boundaries and assumptions 
made in the analyses should be described, justified and documented

The respective climate-related consequences in the present report briefly describes what data and other 
decision bases is needed to carry out the socio-economic analysis. The report also presents the need for 
further research and investigation.



VTI rapport 1023  13 

Begrepp och hur de används i rapporten 
Ett effektsamband för klimatanpassningsåtgärder och deras konsekvenser innebär att en definierad 
åtgärd i normalfallet leder till en viss effekt, d.v.s. minskad sannolikhet eller konsekvens av en viss 
storlek eller omfattning. Denna effekt ska vara verifierad, det vill säga bygga på vetenskap eller 
beprövad erfarenhet. Denna effekt kan värderas och bedömas i förhållande till andra storheter eller 
andra effekter.  

Konsekvens är den påverkan den klimatrelaterade händelsen har på till exempel framkomlighet, skada 
på människor och fordon, skada på anläggningen osv. Konsekvensen kan värderas monetärt genom att 
beräkna en förväntad skadekostnad. 

Risk är en kombination av en konsekvens och sannolikheten för att denna konsekvens ska inträffa. 
Sannolikheten för respektive konsekvens behöver bedömas i flera steg. Risk används därför i denna 
rapport också för att beskriva kombinationen av sannolikheten för en specifik klimatrelaterad 
händelse, t.ex. sannolikheten för att kraftig nederbörd med en viss återkomsttid inträffar, samt de 
konsekvenser som kan uppstå av denna klimatrelaterade händelse.  

För klimatrelaterade hädelser utgår man från återkomsttider, som baseras på statiska underlag av 
tidigare väderhändelser och scenarier av framtida förväntade klimatförändringar som underlag för att 
bedöma sannolikheten. Exempelvis använder man återkomsttiden för kraftig nederbörd. Ett kraftigt 
regn kan emellertid medföra många olika konsekvenser såsom översvämning, erosion och skred (se 
figuren nedan). Var och en av dessa konsekvenser kan i sin tur leda till följdkonsekvenser som kan      
t.ex. medföra att en väg skadas eller spolas bort. Om detta sker kan det kräva vägen stängs av tills den 
har reparerats. Dessutom kan ett fordon befinna sig där i samband med att vägen skadas, vilket kan 
medföra att fordonet och de människor som befinner i fordonet skadas eller till och med omkommer. 
Vid avstängning av en väg behövs omledning av trafiken, som i sin tur kan leda till en ökad 
sannolikhet för att en trafikolycka inträffar.  

 
 

En riskreducerande åtgärd kan vara förebyggande och vidtas för att minska sannolikheten, t.ex. 
sannolikheten för att ett visst översvämningsdjup ska uppstå. Åtgärden kan också vidtas för att minska 
konsekvensen av händelsen eller för att minska både sannolikheten och konsekvensen. Olika åtgärder 
kan verka olika tidigt i en kedja av konsekvenser. Som figuren ovan visar kan en åtgärd (större 
vägtrummor) minska sannolikheten för översvämning och eventuella följdkonsekvenser. Medan en 
åtgärd som t.ex. stabilisering av banvall och vägbank inte minskar sannolikheten för översvämning 
men kan minska sannolikheten för erosion och skred och följdeffekterna av det. Ofta kan en åtgärd 
som vidtas tidigare i en konsekvenskedja vara mer kostnadseffektiv än en åtgärd som vidtas senar i 
kedjan. 
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Skadekostnaden är summan av försenings- och avstängningskostnader och kan innefatta 
omledningskostnader, kostnader för byte mellan transportslag m.m. samt kostnad för återställning. 
Även skador på människor och miljö ingår i skadekostnaden. Dessutom kan materiella skador utöver 
de på transportinfrastrukturen också ingå i skadekostnaden. Det kan t.ex. gälla skador på fordon och 
närliggande verksamheter vilka kan uppkomma både som direkt följd av händelsen, till exempel vid 
skred eller indirekt till exempel genom ökad olycksrisk vid trafikomledning.  

Skadekostnadens storlek avseende framkomlighet påverkas av många faktorer. Den beror på 
avstängningstid, trafikintensitet som baseras på ÅDT (årsdygnstrafik), typ av resenärs- och 
godsflöden, förändrade restider, möjligheter till omledning och tillgång till alternativa transportsätt etc. 
Detta kan beräknas med EVA2, Sampers3, Samgods4 och Bansek5 och de restidsvärden som finns i 
ASEK6. 

 

 

 
2 EVA (effekter vi väganalys) är ett kalkylverktyg som används för att göra samhällsekonomiska kalkyler på 
vägsidan.  
3 Sampers är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av persontransporter. 
4 Samgods är ett modellverktyg för systemstudier av svenska godstransporter på nationell nivå. 
5 Bansek är ett Accessbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för investeringar som påverkar gods- och 
persontrafik på järnväg. Bansek kan användas för åtgärder med samma trafikupplägg före och efter åtgärd, till 
exempel åtgärder som påverkar restid och resavstånd. 
6 ASEK Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn. 
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1. Bakgrund 
Klimatet (temperatur, vind- och nederbördsmönster) håller på att förändras. Enligt NASA har de 
senaste fem åren varit de varmaste åren sedan man började mäta för 140 år sedan och 18 av de 19 
uppmätta värmerekorden under mätperioden har inträffat efter 2001 (NASA, 2019).  

Ökningen av den globala medeltemperaturen går allt snabbare. Sedan 1970 har den i genomsnitt ökat 
med 0,17 °C per årtionde. Detta är mer än dubbelt så snabbt som temperaturökningen under hela 
mätperioden från år 1880 till 2015 (0,07 °C per årtionde). Den observerade snabba uppvärmningen 
bedöms främst bero på mänskliga aktiviteter som ökar mängden växthusgaser i atmosfären vilket i sin 
tur påverkar jordens strålningsbalans. Hur stor den framtida klimatförändringen blir beror på mängden 
utsläpp av olika växthusgaser och klimatsystemets respons (IPCC, 2013, IPCC 2014a). 

För att kunna bedöma möjliga konsekvenser till följd av framtida klimatförändringar görs därför 
modellberäkningar av dels vilka förändringar som kan förväntas, dels omfattningen av dessa. 
Modellberäkningarna av klimatet baseras på utsläppsscenarier som i sin tur baseras på antaganden om 
den framtida utvecklingen av världens ekonomi, befolkningstillväxt, globalisering, omställning till 
miljövänlig teknik med mera. Den mängd växthusgaser som släpps ut beror således på hur världen 
utvecklas. Vid modellberäkningarna ingår också hur dessa utsläppsscenarier påverkar jordens 
strålningsbalans (SMHI, u.å.-g) som underlag för att kunna bedöma påverkan på och temperatur, vind- 
och nederbördsmönster. Dessa förändringar är utgångspunkten för att kunna identifiera och bedöma 
hur klimatförändringen kan påverka olika sektorer i samhället samt i vilken omfattning. En 
sammanfattning av förväntade förändringar på global nivå samt i Sverige finns i bilaga 1 till denna 
rapport. Där diskuteras också några av de osäkerheter som finns beträffande klimatsystemets respons 
men även andra osäkerheter. 

Medeltemperaturen i Sverige kommer att öka betydligt vilket kommer att påverka människors hälsa 
och välbefinnande (Chapman m.fl., 2019, IPCC, 2013). Detta kommer att innebära minskade behov av 
uppvärmning, men också ökade krav på kylning inom alla samhällets sektorer inklusive 
transportsektorn inte minst för de resande. Det kommer också att krävas mer energi för 
livsmedelstransporter och andra kyltransporter.  

Exempel på klimatrelaterade händelser och förändringar som kan ha direkt inverkan på verksamhet 
Trafikverket ansvarar för (t.ex. drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar) är ökad temperatur, 
ökad torka, men även mer långvarig och ökad nederbörd i stora delar av Sverige. Dessutom förväntas 
mer av extremväder (kraftiga vindar, kraftig nederbörd, åska), höga vattenflöden, ökade 
grundvattenvariationer till följd av både mer avdunstning och torka samt förändrad frekvens av 
nollgenomgångar7, fler kraftiga värmeböljor och ökad havsnivå. De klimatrelaterade händelserna 
förväntas öka såväl i omfattning som i frekvens till följd av klimatförändringarna och kan bland annat 
medföra att vägar och järnvägar blir översvämmade, påverkas av erosion, slamströmmar och skred 
samt att vägarna drabbas av ökat slitage på ytbeläggningen och ökat spårdjup. Exempel på 
konsekvenser av detta är försämrad framkomlighet till följd av översvämning och att konstruktioner 
skadas. Andra konsekvenser kan vara ökad olycksrisk för människor och ökat underhållsbehov. 

I Trafikverkets handlingsplan för klimatanpassning (Liljegren, 2018) konstateras att 
klimatanpassningsarbetet berör flera olika delar av Trafikverkets verksamhet, från planering till 
trafikledning, drift och underhåll och kräver dessutom samverkan med externa aktörer. Vidare är den 
infrastruktur som Trafikverket förvaltar mycket omfattande och det är omöjligt att vidta åtgärder som 
minskar eller eliminerar alla risker. Därför är det viktigt att prioritera de riskreducerande åtgärder som 

 
7 Nollgenomgångar definieras som antalet dygn då dygnets högsta temperatur två meter över marken varit över 
0ºC under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0ºC (https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-
och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895) 
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är mest kostnadseffektiva. Till detta behövs metoder som visar vilka åtgärder som ska väljas när och 
var (Trafikverket, 2016b).  

1.1. Syfte 
Syftet med det projekt som redovisas i denna rapport är att i en förstudie ta fram grunden för en metod 
till stöd för Trafikverkets planering av klimatanpassningsåtgärder för väg och järnväg.  

Förstudien fokuserar på effektsamband för identifiering, bedömning och prioritering av åtgärder för 
klimatanpassning av vägar och järnvägar. I rapporten beaktas klimatförändringar på kort sikt, på 
medellång sikt (2040) och på lång sikt (2100).  

Målet med den metod som ska utvecklas baserat på denna förstudie är att den ska kunna användas för 
att bedöma vilka åtgärder som bör prioriteras. I rapporten behandlas också effektsamband mellan 
klimatförändringarna och konsekvenserna av dess förändringar idag, på kort sikt, på medellång sikt 
(2040) och på lång sikt (2100). 

Utöver Trafikverkets klimatanpassningsstrategi och dess handlingsplan har behovet av denna studie 
identifierats i Trafikverkets utvecklingsplan för samhällsekonomi och effektsamband.3 Projektet bidrar 
därmed till FoI-portföljen ”Planera”:s mål: En effektivare planeringsprocess.   

1.2. Mål 
Målet med denna förstudie är att ta fram grunden för en analysmetod. I detta ingår följande delmål:  

Delmål 1 

Identifiera och beskriva klimatrelaterade risker inom transportsektorn med fokus på väg- och 
järnvägssektorn. I detta ingår att beskriva vad som är känt respektive inte känt avseende sannolikheter 
för klimatrelaterade händelser och förändringar inom väg- och järnvägssektorn.  

Delmål 2 

Identifiera vilka underlag som finns respektive vilka som saknas och som behöver tas fram för att det 
ska vara möjligt att bedöma och klassa sannolikheter och konsekvenser. Klassningen ska användas 
som underlag för att bedöma hur stor risken är och för att bedöma vilka eventuella åtgärder som bör 
vidtas eller var/vilka fördjupade analyser som behöver göras innan eventuella åtgärder vidtas.  

Delmål 3 

Identifiera befintlig kunskap kring möjliga åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna, samt vilket 
underlag som finns respektive saknas.  

Delmål 4 

Identifiera vilka underlag som finns respektive saknas och som behöver tas fram för vidare utveckling 
av metod för att kunna bedöma hur identifierade åtgärder påverkar sannolikhet och/eller konsekvens.  

Delmål 5 

Förslag på analysmetod samt hur denna bör utvecklas.  

1.3. Metod och avgränsningar 
För att uppnå dessa mål har vi dels gått igenom litteratur i form av artiklar, rapporter från myndigheter 
och högskolor och internationella myndigheters hemsidor, dels genomfört intervjuer med experter. 
Experter som intervjuats är: 
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• Håkan Nordlander, Trafikverket, Vägspecialist, samordnare väg samt representant för drift 
och underhåll, som var ansvarig för väg i Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU, 2007:60a), 

•  Malin Lind, Trafikverket, Regional samhällsplanerare, som tagit fram en GIS-baserad klimat- 
och sårbarhetsanalys,  

• Johan Jansson, Trafikverket, specialiststöd avvattning, 
• Carina Hultén, Trafikverket specialiststöd geoteknik samt ledamot i Delegationen för ras- och 

skredfrågor,  
• Daniel Ståhlbrand, operativ ledning och Jimmy Wahlberg, operativ ledare, båda Trafikverket 

Stockholm,  
• Mikael Wiman, Trafikverket, vägtrafikledning Stockholm,  
• Magnus Björstedt, Trafikverket, Tågledare,  
• Magnus Karlsson, Trafikverket, geotekniker, regelverk, underhålls- och utvecklingsfrågor,  
• Ragnar Hedström, VTI, forskningsingenjör drift och underhåll av järnväg, undervisar också 

järnvägsingenjörerna på trafikverksskolan, 
• Minna Karstunen, Chalmers, Professor geoteknik. 

Resultaten har legat till grund för att dels bedöma vilka klimatrelaterade konsekvenser som är viktiga 
att beakta med avseende på Trafikverkets anläggningar, dels identifiera vilka behov och underlag som 
finns idag respektive samt vilka som ytterligare behövs. De klimatrelaterade konsekvenser som 
beaktats beskrivs ytterligare i kapitel 4 i denna rapport.  

1.4. Rapportens uppbyggnad  
Rapportens kapitel 2 ger en generell beskrivning av en metod för identifiering, bedömning och 
prioritering av åtgärder för klimatanpassning av vägar och järnvägar. I de följande kapitlen beskrivs de 
klimataspekter (kapitel 3) och de konsekvenser av dessa som beaktas i rapporten (kapitel 4). I kapitel 4 
beskrivs även åtgärder och de underlag som behövs för att göra effekt- och åtgärdsvärderingarr 
Rapporten avslutas med att ge en kort sammanställning av identifierade forsknings- och 
utredningsbehov. I bilagorna 2 och 3 finns sammanställningar av de underlag respektive åtgärder som 
redovisas i kapitel 3 och 4. 
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2. Metod för identifiering, bedömning och prioritering av 
klimatanpassningsåtgärder 

Den metod som föreslås i denna förstudie utgörs av nedan beskrivna process för att identifiera, 
bedöma och prioritera klimatanpassningsåtgärder. Den baseras på Trafikverkets beskrivning av 
effektsamband och samhällsekonomisk värdering (Trafikverket, 2018b) i kombination med en klassisk 
riskhanteringsprocess. Det vill säga en process där följande moment ingår: 

• faro-/risk-identifiering 

• riskanalys (bedömning av risken, d.v.s. sannolikhet och konsekvens) och -värdering  

• identifiering, värdering och rangordning av möjliga åtgärder 

• fördelningsanalys, målanalys och känslighetsanalys. 

Analysen ska genomföras för dagens situation och för en situation på medellång sikt (2040). För 
anläggningar med en livslängd som varar fram till 2100, eller längre, görs analysen även för lång sikt 
(2100) och för anläggningens hela förväntade livslängd (t.ex. 2140). Analysen baseras på förväntade 
klimatförändringar för de olika tidsperioderna.  

Resultatet av analyserna ska används för att bedöma om det är samhällsekonomiskt relevant att 
genomföra en åtgärd, när i tiden den bör genomföras samt för att bedöma vilken åtgärd som är mest 
relevant att genomföra. 

Schematiskt kan processen illustreras enligt Figur 2–1 nedan. 

 
Figur 2–1. Ingående moment i föreslagen metod för att identifiera, bedöma och prioritera 
klimatanpassningsåtgärder. 

Nedan ges en sammanfattning av de ingående momenten samt de frågor som ska besvaras inom dem. 

2.1. Faroidentifiering 
Faroidentifieringen baseras på tidigare erfarenheter, utredningar, forskningsresultat samt 
expertutlåtanden.  

En grundläggande fråga som ska besvaras i detta moment är:  

Vilka klimatrelaterade förändringar kan förväntas på medellång (till 2040) respektive lång (till 2100) 
sikt?  

Klimatrelaterade förändringar som är relevanta har beaktats i denna förstudie innefattar: 

• förändrad temperatur  

• förändringar i nollgenomgångar och tjäle  

• förändrad nederbörd och förändrat nederbördsmönster  

• förändrad havsnivå och förändrade vindar.  

Dessa förändringar finns beskrivna mer utförligt i bilaga 1.  
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Den andra grundläggande frågan som ska besvaras under detta moment är:  

Vilka konsekvenser kan dessa förändringar förväntas förorsaka inom Trafikverkets 
verksamhetsområden och vilka av dessa konsekvenser är viktiga att vidare beakta? 

2.2. Riskanalys och riskvärdering 
Under detta moment ska följande två frågor besvaras: 

1) Hur sannolikt är det att händelsen (t.ex. ett skyfall som orsakar en översvämning av ett visst djup) 
ska inträffa och vad skulle skadekostnaden i så fall bli? 2) Är risken acceptabel? 

Risken är en funktion av sannolikhet och konsekvens. För att bedöma risken krävs därför kännedom 
om sannolikheten, S, för att en viss klimatrelaterad händelse ska inträffa under en given period, samt 
storlek och typ av konsekvens. Konsekvensen kan också värderas monetärt genom att beräkna den 
förväntade skadekostnaden, Ca, under en viss tidsperiod t.  

Sannolikheten beskrivs med återkomsttid. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i 
genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Dagens återkomsttider baseras på 
statistiska underlag (se kapitel 3) och framtida återkomsttider baseras på resultat från simuleringar med 
klimatmodeller. I kapitel 3 sammanfattas även de underlag som behövs för att bedöma framtida 
klimatförändringar.  

Skadekostnaden är summan av försenings- och avstängningskostnader och kan innefatta 
omledningskostnader, kostnader för byte mellan transportslag m.m. samt kostnad för återställning. 
Dessutom kan även direkta skador på människor, fordon och närliggande verksamheter uppkomma 
både som direkt följd av händelsen, till exempel vid skred eller indirekt till exempel genom ökad 
olycksrisk vid trafikomledning.  

Skadekostnadens storlek avseende framkomlighet och hastighet påverkas av många faktorer. Den 
beror på avstängningstid, trafikintensitet som baseras på ÅDT (årsdygnstrafik), typ av resenärs- och 
godsflöden, möjligheter till omledning och tillgång till alternativa transportsätt. Detta kan beräknas 
med EVA8, Sampers9 och Bansek10 och de restidsvärden som finns i ASEK11. Det finns också 
schablonmässiga värderingar för vilka förseningar som orsakas av en hastighetsnedsättning 
(Trafikverket, 2019b). Dock kan förseningarna bli mycket större än vad själva hastighetsnedsättningen 
lokalt orsakar. Detta beroende tillexempel på följdeffekter på andra tåg eller fordon, spruckna 
tidtabeller osv. Hur stora följdeffekterna blir beror på hur stor del av en väg som påverkas och 
kapacitetsutnyttjandet på järnväg samt omledningskapacitet och om det är enkelspår/dubbelspår osv. 
Det finns därmed stora behov av forskning och utredning för att bättre kunna förutsäga omfattning och 
varaktighet av följdeffekter av förseningar. Dessutom beror kostnaden som kan relateras till 
framkomlighet på om, och i så fall vilka, samhällsviktiga verksamheter som påverkas av förseningar 
och inställd trafik. Avstängningstid och behov av omledning och alternativa transporter beror på typ 
av klimatrelaterad händelse och hur denna påverkar anläggningen. 

Riskbedömningen baseras på dagens klimat, klimatförändringar som förväntas ske fram till 2040, och 
för anläggningar med lång livslängd också för förväntade förändringar till år 2100 samt för 

 
8 EVA (effekter vid väganalys) är ett kalkylverktyg som används för att göra samhällsekonomiska kalkyler på 
vägsidan.  
9 Sampers är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av persontransporter. 
10 Bansek är ett Accessbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för investeringar som påverkar gods- 
och persontrafik på järnväg. Bansek kan användas för åtgärder med samma trafikupplägg före och efter åtgärd, 
till exempel åtgärder som påverkar restid och resavstånd. 
11 ASEK Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn. 
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anläggningar med ännu längre livslängd fram till 2140. I underlaget för riskbedömningen bör även 
ingå planerade förändringar som investeringar i infrastruktur och andra förväntade förändringar såsom 
förändringar i trafikflöden, förändrad markanvändning osv. 

För att kunna besvara frågan om risken är acceptabel behövs kriterier för vad som kan anses som 
acceptabel risk, d.v.s. den sammanvägda funktionen av sannolikhet och konsekvens. Förslagsvis 
används för en första bedömning en riskmatris, uppdelat i fem sannolikhetsklasser (från extremt liten 
till påtaglig sannolikhet för att en händelse ska inträffa) respektive fem konsekvensklasser (från 
mycket liten oönskad konsekvens till katastrofal konsekvens). Riskmatriser används också som 
underlag för riskhantering av naturolyckor på vägnätet enligt Trafikverkets rapport Riskanalys Vald 
vägsträcka (Karlsson och Gunnarsson, 2017). Ett exempel på en riskmatris från Karlsson och 
Gunnarsson (2017) visas i Figur 2–2 nedan. I riskmatrisen redovisas också vilken risk som kan 
bedömas vara acceptabel respektive inte acceptabel risknivå. Ofta anges acceptabel risk med grön färg 
(Figur 2–2).Förslag på klassindelning för olika återkomsttider, konsekvensklasser och relaterade 
skadekostnader, samt riskklasser finns framtagna av Trafikverket i rapporten Riskanalys Vald 
vägsträcka (Karlsson och Gunnarsson, 2017). Dessa klasser finns också angivna nederst i Figur 2–2 
men behöver uppdateras och det behöver säkerställas att de är allmänt giltiga inom Trafikverket.  

 

 

Figur 2–2. Exempel på riskmatris som används för naturolyckor (översvämning, ras, skred och 
erosion) inom Trafikverket. Figuren är delvis modifierad från Karlsson och Gunnarsson (2017). 
Gröna rutor visar acceptabel risk, röda visar att risken inte är acceptabel och gula visar att det är 
osäkert om risken är acceptabel eller ej och att ytterligare analyser behövs. Nederst i figuren finns 
information om vilka gränser som gäller för respektive sannolikhetsklass (till vänster) och 
konsekvensklass (till höger).  
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Om risken bedöms vara acceptabel behövs inte några extra åtgärder vidtas med hänsyn till den 
specifika händelse som beaktas och det krävs inte heller fortsatt analys med avseende på 
riskreducerande åtgärder för klimatrelaterade händelser. Det kan dock vara lämpligt att utföra fortsatt 
analys om en åtgärd är motiverad av andra skäl. I vissa fall kan en åtgärd som har flera positiva 
effekter även inom andra områden sammantaget vara motiverad att genomföra även om åtgärden när 
det gäller hanteringen av klimatrelaterade effekter inte kan motivera att den genomförs.  

I den fortsatta analysen kan åtgärderna bedömas alltför dyra i förhållande till den nytta de medför. I 
dessa fall kan alternativet att inte utföra en åtgärd vara det mest samhällsekonomiskt relevanta.  

För de risker som inte bedöms vara acceptabla behövs en fortsatt analys enligt nedan. 

2.3. Identifiering och värdering av möjliga åtgärder 
För att kunna analysera och välja bland olika åtgärder behöver man först identifiera vilka åtgärder som 
finns. Ett sätt är att studera vilka åtgärder som har genomförts vid tidigare liknande händelser och 
liknande händelser som inträffat på andra platser och inom andra verksamheter. Identifiering av 
möjliga åtgärder kan också ske med hjälp av intervjuer med externa experter och de som arbetar med 
relevanta verksamheter på Trafikverket. Dessutom kan resultat från demonstrations- och 
forskningsprojekt tas tillvara för att identifiera nya kanske mer effektiva eller på annat sätt fördelaktiga 
åtgärder. Åtgärder kan vara allt från ökad beredskap till ökat underhåll, temporära lösningar och 
åtgärder såsom ökad avvattningskapacitet genom vegetation eller stationära skydd för att minska 
risken för översvämning. 

Förslag på åtgärder som identifierats inom ramen för denna förstudie redovisas i kapitel 4. Dessa finns 
också sammanfattade i bilaga 3.  

För att värdera om det är samhällsekonomiskt relevant att genomföra en åtgärd samt för att kunna 
prioritera mellan olika möjliga åtgärder görs en kostnads-nyttoanalys för dessa.  

2.3.1. Kostnads-nyttoanalys  
Kostnads-nyttoanalysen av en åtgärd innefattar bedömning av skadekostnadsreduktion eller besparing 
av årliga skadekostnader, bedömning av investerings- och löpande kostnader med, respektive utan 
åtgärd, bedömning av andra nyttor och kostnader och rangordning av åtgärder. 

För att bedöma en potentiell åtgärd behöver man svara på frågan: 

Hur påverkar åtgärden risken (sannolikhet och konsekvens) för att en viss händelse inträffar? 

Baserat på förväntad effekt bedöms den så kallade samhälleliga netto-nyttans värde av respektive 
åtgärdsförslag genom en samhällsekonomisk kalkyl och med hänsyn till andra kostnader och nyttor.  

2.3.1.1. Bedömning av effekt i förhållande till kostnaden för investering och löpande 
kostnader 

Den samhällsekonomiska kalkylen innefattar skadekostnadsreduktion i förhållande till 
investeringskostnader och löpande kostnader för åtgärderna på kort, medellång och lång sikt. Åtgärder 
i löpande verksamhet kan t.ex. vara sådana som är kopplade till drift och underhåll av infrastruktur. 

För beräkning av skadekostnadsreduktion används lämpligen den modell som Trafikverket föreslår 
som generell kalkylmodell för sårbarhetskalkyler för klimatanpassning (Trafikverket, 2018a). 
Modellen tar hänsyn till investeringskostnader, förändrade löpande kostnader och förändrade 
skadekostnader som kan förväntas till följd av den åtgärd som genomförs:  

• Investeringskalkyl  

NNV = BNV - I = Σ Dft ∙ E(Ct) – I    (1) 
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där 

NNV är nettonuvärde 

BNV är bruttonuvärde, d.v.s. summa nuvärde av alla framtida effekter av investeringen,  
Dft är diskonteringsfaktor för beräkning av nuvärde av förväntade förändringar av 
skadekostnader år t  
E(Ct) är statistiskt förväntningsvärde av inbesparad skadekostnad år t, där Ct är 
förändring av samhällsekonomisk skadekostnad år t (skillnaden i skadekostnad med och 
utan åtgärd), och 
I är investeringskostnaden för åtgärd som minskar risken för skada på infrastrukturen  

 

 

 

 

 

 

• Kalkyl för åtgärder i löpande verksamhet  

ANV = Af ∙ BNV - Cdu = Af ∙ Σ Dft ∙ E(Ct) – Cdu  (2) 

där 

ANV (annual net value) är årligt genomsnittligt nettovärde av löpande åtgärder som 
påverkar förväntade framtida skadekostnader,  
Af är annuitetsfaktor för periodisering (till årlig intäkt) av nuvärdet av minskning av 
förväntade framtida skadekostnader (BNV),  
BNV är bruttonuvärdet, d.v.s. summa nuvärde av förändringar av förväntade framtida 
skadekostnader, d.v.s. Σ Dft ∙ E(Ct),  
Dft är diskonteringsfaktor för beräkning av nuvärde av förväntade förändringar av 
skadekostnader år t,  
Cdu är genomsnittlig årlig kostnad för löpande åtgärder som minskar risken för 
framtida skada på infrastrukturen och E(Ct) beräknas enligt nedan: 

E*(Ct) = (Prob1tC1t + Prob2tC2t +Prob3tC3t + ……..+ProbntCnt)  (3) 

där  

(Prob1t + Prob2t + Prob3t +……..+Probnt) = 1  

E*(Ct) är förväntningsvärdet av utfallet av kostnad år t och 

Probnt är sannolikheten att en viss kostnad Cnt infaller år t.  

För klimatrelaterade händelser är det av stor betydelse att både risk- och åtgärdsanalysen innefattar 
olika tidsaspekter, det vill säga både förhållanden idag, på medellång (2040) och lång sikt (2100). 
Analysen bör också ta hänsyn till när i tiden det är mest lämpligt att vidta en åtgärd med hänsyn till de 
osäkerheter som finns.  
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2.3.1.2. Bedömning av andra nyttor och kostnader 
Förutom att minska risken för en klimatrelaterad händelse kan riskreducerande åtgärder också medföra 
andra nyttor och kostnader. Exempel på nyttor är att åtgärden medför minskat buller, möjliggör ökad 
kapacitet i vattendrag, förbättrar tillgängligheten eller ger möjlighet att nyttja mark som annars inte 
kunnat användas. En åtgärd kan också ge nytta i forma av en ökad tillgång på ekosystemtjänster, 
såsom upptag av koldioxid, rening av dagvatten eller ökade rekreationsmöjligheter. Exempel på 
negativa effekter av en åtgärd är ett ökat uttag av naturresurser, ökat buller och försämrad luft under 
investeringsfasen, minskad tillgänglighet eller minskad tillgång till ekosystemtjänster under eller efter 
investeringsfasen.  

Flera av de effekter som uppstår till följd av riskreducerande åtgärder för klimatrelaterade händelser 
låter sig inte enkelt värderas i ekonomiska termer eller kan inte inkluderas praktiskt i 
samhällsekonomiska kalkyler. För att åstadkomma en bredare och mer komplett analys kan därför den 
samhällsekonomiska kalkylen behöva kompletteras med andra typer av analyser av effekter (Samlad 
effektbedömning v 1.17.4). 

Exakt vilka aspekter som bör beaktas med hänsyn till klimatrelaterade risker och riskreducerande 
åtgärder samt hur dessa ska värderas inom Trafikverkets ansvarsområden bör utvecklas. En lämplig 
utgångspunkt är att utgå från de svenska transportpolitiska målen inklusive miljökvalitetsmålen samt 
de globala målen för hållbar utveckling, de aspekter som beaktas in Trafikverkets metod för Samlad 
effektbedömning (SEB) samt de hållbarhetaspekter som ingår i SUNRA (A Sustainability Rating 
system framework for national road administrations) (Sowerby m.fl., 2014, Carlson och Folkeson, 
2014). Dessutom kan metoder och kriterier som tidigare använts för att bedöma och värdera 
klimatriskreducerande åtgärder eller ekosystemtjänster användas (t.ex. Rosén och Nimmermark 
(2018), Andersson-Sköld m.fl. (2015), Andersson-Sköld m.fl. (2018))  

2.3.2. Rangordning av åtgärder 
Resultatet av den samhällsekonomiska kalkylen och bedömningen av andra kostnader och nyttor 
används som underlag för att rangordna de åtgärder som beaktas. Såväl de monetärt värderade 
effekterna som övriga effekter av de åtgärdsalternativ som beaktas bör bedömas relativt ett 
referens(noll)-alternativ. På så vis blir analysen konsistent ( Rosén m.fl., 2015).  

Ett sammantaget index (slutbetyg) kan beräknas för studerade åtgärdsalternativ i (i=1…N) med 
följande formel: 

𝑯𝑯𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 �𝑾𝑾𝑬𝑬
𝑯𝑯𝑬𝑬,𝒊𝒊

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴�𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴�𝑯𝑯𝑬𝑬,𝟏𝟏…𝑵𝑵�; �𝑴𝑴𝒊𝒊

𝒊𝒊

𝒊𝒊

 

𝑴𝑴�𝑯𝑯𝑬𝑬,𝟏𝟏 …𝑵𝑵���
+

 𝑾𝑾𝑺𝑺𝑺𝑺
𝑯𝑯𝑺𝑺,𝒊𝒊

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴�𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴�𝑯𝑯𝑺𝑺,𝟏𝟏…𝑵𝑵�; �𝑴𝑴 𝑴𝑴�𝑯𝑯𝑺𝑺,𝟏𝟏 …𝑵𝑵���
+

                     𝑾𝑾𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒊𝒊

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴[𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴(𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝟏𝟏…𝑵𝑵); |𝑴𝑴 𝑴𝑴(𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝟏𝟏 …𝑵𝑵)|]�  

(4) 

där  

HE är det viktade miljömässiga betyget,  

HS är det viktade sociala betyget 

NNV är nettonuvärdet, och  

W är vikten för varje dimension. Utgångsläget är att alla dimensioner är lika viktiga, 
men de som utför analysen kan alltså påverka den relativa betydelsen mellan 
dimensionerna. Detta innebär således att de som utför analysen måste bedöma vilken 
betydelse (vikt) som ska ges till respektive hållbarhetsdimension i analysen.  
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Denna poängsättning görs för samtliga åtgärdsalternativ varefter en rangordning av alternativen kan 
ske. Det viktigt att vikterna (om de sätts olika mellan dimensionerna) liksom de kriterier som används 
bör förankras väl bland de intressenter som kan påverkas av besluten. Hur viktningen sker bör 
dokumenteras och motiveras. En känslighetsanalys bör alltid utföras för att identifiera betydelsen av 
osäkerheter i underlag och värderingsgrunder.  

2.4. Fördelningsanalys, målanalys och känslighetsanalys 

2.4.1. Fördelningsanalys och målanalys 
Den samhällsekonomiska kalkylen tar inte i sig hänsyn till vem som får nyttan eller drabbas av 
kostnaderna, vem som vinner och vem som förlorar på åtgärden. Därför bör den samhällsekonomiska 
kalkylen kompletteras med analys och information om fördelningseffekterna av den analyserade 
åtgärden.  

Det är betydelsefullt att de åtgärder som vidtas inom transportsektorn bidrar till, och inte motverkar, 
de transportpolitiska målen. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet (Regeringens proposition 2008/09:93). Enligt Trafikverket kan bidraget av 
en åtgärd delvis, men inte fullständigt eller säkerställt korrekt, mätas med mått för samhällsekonomisk 
effektivitet och med bidraget till de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen. Funktionsmålet 
syftar till att transportsystemet ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft och vara jämställt (Regeringens proposition 
2008/09:93). Hänsynsmålet syftar till att transportsystemet ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
allvarligt skadas, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen 
nås samt bidra till ökad hälsa. Dessa mål, samt föreslagna indikatorer, delmål och preciseringar är 
också i linje med de globala hållbarhetsmålen (Trafikanalys, 2019). För att det övergripande 
transportpolitiska målet ska kunna nås måste funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för 
hänsynsmålet (Regeringens skrivelse 2017/18:278).  

2.4.1.1. Samlad effektbedömning 
Inom Trafikverkets planeringsprocess för åtgärder i transportsystemet tillämpas en metod för samlad 
effektbedömning (SEB) med syfte att utgöra stöd för planering, beslut och uppföljning av åtgärder 
(Bångman m.fl., 2018). I SEB beskrivs effekter av åtgärder ur tre oviktade perspektiv (Samlad 
effektbedömning v 1.17.4): 

1. Samhällsekonomisk analys (d.v.s. samhällsekonomisk kalkyl och kvalitativ beskrivning eller 
semikvantitativ värdering av en åtgärds effekter).  

2. Fördelningsanalys (d.v.s. hur nyttorna fördelas mellan olika grupper i samhället). 

3. Transportpolitisk målanalys (d.v.s. hur uppfyllelsen av de transportpolitiska målen påverkas). 

De tre perspektiven belyser effekterna ur olika synvinklar med hjälp av olika metoder. Enligt 
Trafikverkets riktlinjer (TDOK 2015:0142) ska en SEB upprättas vid minst två tillfällen under en 
planeringsprocess, i åtgärdsvalsskedet och i planläggningsprocessen. Det finns två mallar. Den ena 
mallen används för åtgärder där det finns tydliga inslag av kvantifierbara effekter och små osäkerheter 
i de grundantaganden som görs i analysen (SEB-Excellmall 0370) och en mall för åtgärdsförslag där 
det är låg grad av konkretisering (hög grad av osäkerheter och låg grad av kvantifierbara effekter) 
(TMALL 0395) (Bångman m.fl., 2018).  

Det behövs dock ytterligare kunskap om hur nyttor och kostnader utöver förändrad skadekostnad, 
investeringskostnader och underhållskostnader ska bedömas och värderas på kort, medellång och lång 
sikt än vad som ingår i den SEB-version som finns tillgänglig idag. Förslagsvis uppdateras SEB för att 
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innefatta relevanta aspekter och hur dessa kan bedömas med hjälp av till exempel semikvantitativa 
schablonvärden. Ett första steg skulle kunna vara att identifiera vilka ytterligare aspekter som är 
relevanta att beakta. Identifieringen kan ske genom att använda andra befintliga verktyg. Ett exempel 
på verktyg är hållbarhetsverktyget SUNRA (Sustainable National Road Agency) (Carlson och 
Folkeson, 2014, Sowerby m.fl., 2014) som inkluderar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. 
Verktyget har testats i några av Trafikverkets pågående stora och mindre stora projekt. 

Det finns också specifika verktyg för att bedöma värdet av ekosystemtjänster och för att göra 
hållbarhetsbedömningar av riskreducerande åtgärder med fokus på översvämning och naturolyckor 
(Rosén m.fl., 2015, Andersson-Sköld m.fl., 2015, Andersson-Sköld och Nyberg, 2016, Andersson-Sköld 
m.fl., 2018). Dessa kan vara relevanta att beakta vid en uppdatering av metoden för samlad 
effektbedömning för att göra den mer lämplig för bedömning av översvämningsåtgärder. 

2.4.2. Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys är alltid av stor betydelse för att identifiera betydelsen av osäkerheter i underlag 
och värderingsgrunder. För klimatrisker och riskreducerande åtgärder på medellång och lång sikt är 
osäkerheterna ofta stora. För att kunna prioritera mellan olika klimatriskreducerande åtgärder och 
avgöra när i tiden en åtgärd är lämplig att utföra är det därför mycket värdefullt att ta fram underlag i 
form av känslighetsanalyser.  

Exempel på frågor som bör beaktas i känslighetsanalysen är:  

• Vilken tidshorisont ska beaktas och på vilket sätt? Analysen ska göras för dagens situation och 
medellång sikt (2040). För anläggningar med en livslängd som är längre görs analysen även 
för lång sikt (2100) och för anläggningens hela förväntade livslängd (t.ex. 2140) med hänsyn 
till förväntade klimatförändringar. I känslighetsanalysen bör även ingå olika tidpunkter för 
investering. Osäkerheterna i underlag och antaganden om utvecklingsscenarier ökar ju längre 
tidshorisonten är, vilket gör känslighetsanalyser extra viktiga för långa tidshorisonter. 

• Hur påverkar valet av diskonteringsränta prioriteringen mellan åtgärder? Valet av 
diskonteringsränta kan påtagligt påverka utfallet såväl vad gäller nettonuvärdets absoluta 
storlek, som rangordningen av olika åtgärdsalternativ. I t.ex. Söderqvist (2006) beskrivs hur 
det kan vara rimligt att använda räntesatser nära marknadsräntan för kortare tidsperioder, 
medan det kan vara försvarbart att använda lägre räntesatser för längre tidsperioder. För 
samhällsekonomiska kalkyler inom transportområdet rekommenderar exempelvis Trafikverket 
(2015) en räntesats på 3,5 % under den 30 åriga ekonomiska tidshorisont som används inom 
Trafikverket. Rekommendationerna i den s.k. Stern-rapporten (Stern 2006) föreslås en 
diskonteringsränta på 1,4 % eller lägre för samhällsekonomiska kalkyler rörande 
klimatrelaterade konsekvenser och åtgärder mot klimatförändringar. För förlust av natur och 
miljö som det blir allt mer ont om och för människoliv finns det argument för att använda en 
ännu lägre diskonteringsränta eller tom en negativ ränta. 

• Hur små, respektive stora förändringar i nederbörd, torka, havsnivåökning kan enligt IPCC 
och senaste forskning inträffa utöver de mest sannolika scenarierna?  

• Hur ser den lokala och regionala sociala och socioekonomiska utvecklingen ut? Hur kan detta 
påverka sårbarheten för och hanteringen av de risker som beaktas?  

• Hur stor är sannolikheten att anläggning finns kvar eller fyller samma funktion runt 
sekelskiftet eller när dess livslängd är nådd? 

• Hur stor är sannolikheten att trafikflödet är detsamma/följer basprognosen för år 2040, 2100 
respektive på längre sikt?  
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3. Bedömning av sannolikheten för att en klimatrelaterad händelse 
ska inträffa  

För att bedöma sannolikheten för att väderrelaterade händelser ska inträffa idag samt till följd av 
klimatförändringar är den statistiska återkomstiden relevant att använda tillsammans med förväntade 
förändringar på medellång och lång sikt, d.v.s. hur ofta har denna händelse förekommit och hur ofta 
förväntas denna händelse ske i framtiden. Återkomsttiden bestäms genom statistiska analyser av 
tidigare händelser. För att kunna ta hänsyn till klimatförändringarnas betydelse framåt i tiden krävs 
dessutom modellberäkningar av hur sannolikheten för dessa händelser förändras för olika 
utvecklingsscenarier (se bilaga 1).  

3.1. Sannolikhetsklassning  
Återkomsttiden, d.v.s. hur ofta en specifik händelse tidigare inträffat respektive förväntas inträffa i 
framtiden, används därmed också som grund för indelning i sannolikhetsklasser. I Figur 2–2 i avsnitt 
2.3 anges de återkomsttider som använts för att definiera de sannolikhetsklasser som används för 
naturolyckor enligt Trafikverket (Karlsson och Gunnarsson, 2017). Begreppet återkomsttid kan leda 
tankarna till att en händelse med en återkomsttid på 100 år kan kännas mycket osannolik och avlägsen. 
I verkligheten kan en sådan händelse inträffa när som helst. Sannolikheten för att händelsen ska 
inträffa under en viss period kan däremot relateras till återkomsttiden enligt Tabell 3–1. I Tabell 3–1 
nedan redovisas aktuella återkomsttider, sannolikheten för att en händelse ska inträffa under olika 
perioder tillsammans med en kvalitativ bedömning. 

Tabell 3–1. Sannolikhet för att en händelse ska inträffa för olika återkomsttider och perioder (från 
(Andersson-Sköld och Davidsson, 2016). 

Åter-
komst-
tid (år)  

Sannolikhet (%) 
att händelsen 
inträffar minst en 
gång under 5 år  

Sannolikhet (%) 
att händelsen 
inträffar minst en 
gång under 10 år  

Sannolikhet (%) 
att händelsen 
inträffar minst en 
gång under 50 år  

Kvalitativ bedömning utifrån 
ett 50-årsperspektiv  

1/10  100  100  100  Sker "regelbundet", samhällets 
"alla funktioner" ska tåla detta, 
d.v.s. fungera utan avbrott.  

1  99  100  100  Vi är "säkra" på att det kommer 
att ske och att händelsen 
inträffar många gånger. 
Samhällets "alla funktioner" ska 
klara detta, d.v.s. kunna återgå 
till full funktion på kort tid.  

10  39  65  99  Vi är "säkra" på att det sker 
under en 50-årsperiod och bör 
räkna med att det kommer att 
ske flera gånger.  

100  5  10  39  Vi bör räkna med att det kommer 
att ske under en 50 årsperiod.  

200  2,5  5  22  Vi bör räkna med att det kommer 
att ske under en 50 årsperiod.  

1000  0,5  1  5  Inte troligt att det sker under en 
50-årsperiod, men rimligt att 
mycket allvarliga konsekvenser 
ska undvikas. 

10 000  0.05  0,1  0,5  Kan bedömas som osannolikt att 
det sker under en 50-årsperiod, 
men rimligt att katastrofala 
konsekvenser ska undvikas.  
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3.1.1. Underlag som behövs och finns för att bedöma klimatförändringar 
För väderhändelser finns statistiska underlag som beskriver dagens klimat och de återkomsttider som 
man relaterar till idag. Dessa underlag finns redan idag tillgängliga hos Trafikverket, men vid behov 
kan sådana data dessutom tillhandahållas av SMHI och SGU. 

Dessutom behövs scenariobaserade underlag som beskriver förväntade klimatförändringar. Dessa 
underlag finns huvudsakligen på SMHI:s, men även MSB:s hemsidor, se följande länkar: 

• https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier 

• https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier/haag.html#sc 

• https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur 

• https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-
1.2430  

• https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792 

• https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer 

• https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895 

• https://www.smhi.se/klimat/framtidens-
klimat/klimatscenarier?area=swe&var=nmax&sc=rcp45&seas=ar&dnr=99&sp=sv&sx=0&sy
=421#sc=rcp85 

• https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-maximala-byvindhastighet-
1.76698 

• https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165 

• https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26595.pdf 

 

För att idag kunna planera och hantera specifika väderhändelser krävs tillförlitliga korttidsprognoser. 
Driftsenheten på Trafikverket/ansvariga entreprenörer har kontinuerliga kontakter och avstämningar 
med SMHI både för att kunna planera inför en specifik väderhändelse liksom för att hålla sig 
uppdaterade och kunna vidta relevanta åtgärder under en extrem händelse såsom en storm, en brand 
eller kraftig nederbörd.  

För att bedöma sannolikheten för att en enskild händelse ska inträffa, t.ex. att en översvämning av ett 
visst djup ska uppkomma, eller att det ska uppstå ett skred krävs dessutom ytterligare underlag och 
beräkningar. Exakt vilken typ av underlag som behövs beror på vilken typ av händelse det är frågan 
om samt vilka konsekvenser som ska beaktas.  

Nedan beskrivs konsekvenser som beaktats i denna förstudie och hur dessa, samt åtgärdsbehov, kan 
bedömas. För respektive konsekvens ges också förslag på relevanta åtgärder och hur åtgärdseffekten 
kan bedömas samt vilka underlag som behövs för detta. 

 

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier/haag.html#sc
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-1.2430
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-1.2430
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=swe&var=nmax&sc=rcp45&seas=ar&dnr=99&sp=sv&sx=0&sy=421#sc=rcp85
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=swe&var=nmax&sc=rcp45&seas=ar&dnr=99&sp=sv&sx=0&sy=421#sc=rcp85
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=swe&var=nmax&sc=rcp45&seas=ar&dnr=99&sp=sv&sx=0&sy=421#sc=rcp85
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-maximala-byvindhastighet-1.76698
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-maximala-byvindhastighet-1.76698
https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26595.pdf
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4. Klimatrelaterade konsekvenser 
Klimatförändringar kommer att påverka olika delar av Trafikverkets verksamhet på olika sätt. I detta 
kapitel görs först en genomgång av konsekvenser av de klimatförändringar som bör beaktas, såsom 
inverkan av ett förändrat ekosystem, på arbetsmiljö och trafiksäkerhet och hur detta kan påverka 
Trafikverkets verksamheter, men som därefter inte vidare beaktas i rapporten. Därefter följer ett 
avsnitt kring hur Trafikverket hanterar klimatrelaterade risker idag och vad som är viktigt att vidare 
beakta baserat resultat från intervjuer. Resten av kapitlet beskriver hur identifiering, bedömning och 
prioritering av åtgärder kan utföras och vilka underlag som behövs för att göra detta för ett urval 
klimatrelaterade konsekvenser. Valet av dessa baseras på resultaten från intervjuer, tidigare 
erfarenheter och utredningar, vetenskapliga artiklar och rapporter samt hemsidor.  

4.1. Klimatförändringars påverkan på ekosystem, arbetsmiljö och 
trafiksäkerhet 

Ökad temperatur och förändrade nederbördsmönster kommer att leda till en förändring av livsmiljön 
för växter och djur. Det kommer också att leda till förändrad klimatkomfort och förändrade hälsorisker 
för människor som i sin tur kan innebära förändrad olycksrisk och påverkan på arbetsmiljön inom 
trafikverkets verksamhetsområden.  

4.1.1. Påverkan på ekosystemen 
Ökad temperatur och förändrade nederbördsmönster leder till en förändring av livsmiljön för växter 
och djur och ökad risk för att fler främmande arter etablerar sig. Stora förändringar i ekosystemen och 
förändrade odlingsmöjligheter kan komma att förändra handel, turism och flyktingströmmar vilket i 
sig kan medföra såväl ökade som minskade transporter.  

Förändrad fauna och flora kommer också att påverka risken för viltolyckor. Den ökade temperaturen 
kommer att medföra ökad avdunstning och torka vilket påverkar tillgången till föda. Det nationella 
Viltolycksrådet (NRV) sammanställer årligen statistik över viltolyckor i Sverige12. Enligt denna 
märktes en ökning av viltolyckor i bland annat i Blekinge under den varma sommaren 2018. Enligt 
NRV kan det ha att göra med att torkan gjorde att viltet rörde sig över större områden än normalt för 
att leta föda och vatten.  

Det sker dock en generell ökning av antalet viltolyckor årligen över landet och det finns ännu inga 
specifika studier som kopplar klimatets inverkan på antalet viltolyckor. Enligt Jägerbrand (2012) är 
det viktigt att minska tillgång till föda i vägens närområden för att kunna minska på viltolyckor. Det 
gör att viss typ av växtlighet inte bör förekomma invid vägen och slaget gräs behöver tas bort så snart 
som möjligt efter slåtter för att inte öka risken för vilt i vägområdet. Det kan också bli viktigt att 
beakta nya arter som etableras till följd av ett ändrat klimat samt vid planering ta hänsyn till vilka arter 
som, och hur dessa, påverkas av olika gröna lösningar. För att bättre kunna analysera eventuella 
kopplingar till klimat och vilka anpassningsåtgärder som blir lämpliga behövs mer forskning på 
området.  

4.1.2. Påverkan på arbetsmiljö och trafiksäkerhet 
Den ökade temperaturen påverkar klimatkomforten. Enligt Folkhälsomyndighetens skrift Värmestress 
i urbana utomhusmiljöer, kan hög dagstemperatur kombinerat med hög nattemperatur öka ohälsa och 
dödlighet hos befolkningen (Wallenberg m.fl., 2018). Under värmeböljor när även nattemperaturen är 
hög minskar möjligheten för människor att återhämta sig vilket ökar stressen. Vidare diskuteras vikten 

 
12 https://www.viltolycka.se/statistik 
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av vegetation i bebyggda områden samt att använda ljusa material med låg värmekapacitet för att 
begränsa temperaturen.  

Luftfuktighet och vindförhållanden samt strålningsutbytet mellan människokroppen och omgivningen 
är viktiga för att bidra till en bra komfort och minska värmestress (Thorsson m.fl., 2014). Det är 
strålningsutbytet mellan kort- och långvågigstrålning som utgör den största delen av 
människokroppens värmeutbyte under värmeböljor och därför anses strålningstemperaturen vara den 
viktigaste parametern att mäta snarare än lufttemperatur som ofta används inom medicinska studier 
Thorsson m.fl. (2014). Vidare beskrivs i rapporten ett antal termiska index så som Wet Bulb Globe 
Temperature som används inom idrotts-, arbets- och miljömedicin. Förutom att gå igenom olika typer 
av termiska index som kan användas för att beräkna hur vädret upplevs beskrivs även ett antal 
urbanklimatologiska modeller för att kartlägga var värmestress kan uppkomma i befintlig bebyggelse. 
Några av dessa är SOLWEIG, RayMan och ENVI-met (Lindberg m.fl., 2008, Matzarakis m.fl., 2010, 
Hedquist och Brazel, 2014), där SOLWEIG är den som vanligen används för svenska förhållanden.  

Värmestress påverkar också arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Alla som arbetar på väg, inte bara med 
byggande och underhåll av vägar, utan även de som arbetar med transporter av olika slag, kan komma 
att påverkas vid ett förändrat klimat med varmare temperaturer. Studier visar på att förarbeteende 
påverkas genom ökad trötthet, sämre reaktionsförmåga och irritation (Rowland m.fl., 2007, Anderson, 
1989, Boyanowsky m.fl., 1981). Det gör att risken för olyckor ökar. Samtidigt kan direkta 
konsekvenser av värmen för de arbetare som exempelvis lägger asfalt, utgöra en hälsofara. Det kan 
alltså behövas ändrade regelverk för de som arbetar på väg. Peterson m.fl. (2008b) menar att 
restriktioner för de som arbetar på väg bör börja runt 30 °C. Enligt Harlan m.fl. (2006) bör man vara 
extra försiktig vid temperaturer mellan 32,2 °C och 40 °C och över 40 °C finns risk för värmekramp, 
utmattning, solsting och hjärtinfarkt. 

Enligt nuvarande föreskrifter gällande arbetsmiljö (AFS, 1997:2) föreslås en del åtgärder som innebär 
kortare arbetstid eller förläggning av det huvudsakliga arbetet till svalare tider på dygnet. Sätt att 
beräkna värmeindex redovisas också, men beräkning och analys av ”analytiskt värmestressindex” som 
relaterar till svettningsbehov (SR) som en metod för långsiktiga åtgärder (eftersom den ger 
information om klimatfaktorers individuella bidrag till värmebelastningen) rekommenderas. Metoden 
som kallas SR-metoden beskrivs i den internationella standarden ISO 7933:2004, (”Ergonomi för 
termiskt klimat – Analytisk bestämning och bedömning av värmebelastning genom beräkning av 
indexet PHS” (predicted heat strain)) syftar till att undvika vätskebrist och annan negativ 
hälsopåverkan av stark värmeexponering. Lundgren Kownacki (2018) konstaterar dock att det är 
viktigt att vara försiktig gällande PHS modellering med anledning av att modellen verkar överskatta 
avkylning vid vila samt är sämre på att uppskatta värmebelastning för kvinnor. Detta beaktas dock inte 
vidare för effektbedömning inom ramen för den här förstudien. 

4.2. Hantering av klimatrelaterade risker idag och i framtiden, resultat 
från intervjuer 

4.2.1. Hantering av klimatrelaterade risker idag inom Trafikverket 
Generellt anger de intervjuade att man idag är bra på samverkan vid akuta händelser men att 
samverkan mellan olika enheter och externa intressenter kan bli bättre. Samverkan mellan olika 
enheter och intressenter kan också bli bättre med avseende på ett mer förebyggande arbete samt i 
arbetet med beredskapsplaner enligt flera av de som intervjuats.  

Det finns också önskemål om ökad erfarenhetsöverföring mellan drift och underhåll. En viktig brist 
som påpekas av flera intervjuade avseende arbetet med klimatrelaterade risker, är att underhållet av 
framförallt järnväg och trummor är eftersatt.  
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Vid extrema vädersituationer, d.v.s. när det är eller förväntas bli hög värme, mycket snö, kraftig kyla, 
kraftig blåst eller häftiga regn, vidtas trafikavstängningar för att undvika urspårningar, olyckor eller att 
resenärer blir strandsatta på svårnådda platser.  

Det finns kriterier för när åtgärder behöver vidtas vid regn, t.ex. vid mer än 90 mm/12 timmar. Det 
finns också kriterier för av avstängning vid snöfall i kombination med kraftig vind, vid underkylt regn 
i kombination med låg lufttemperatur, respektive snö vid hög lufttemperatur. Trafikverket arbetar 
också för närvarande med att ta fram nya mer utvecklade rutiner för värme. Det finns en önskan att få 
tillgång till något mer exakta prognoser kring kraftiga snöfall än vad som finns idag.  

När det finns pålitliga tidiga vädervarningar kan insatser planeras relativt väl och allmänhet och andra 
brukare förvarnas. Ibland krävs akuta insatser såsom avstängningar, överflyttning från järnväg till buss 
och omledning av trafiken. Det förekom bland annat oönskade stopp och problem med linjeröjning 
vintern 2017/2018. Detta har resulterat i ett arbete som för att genomföra förbättringar inför vintern 
2018/2019 (Berggren och Hommik, 2018). Det pågår också ett regeringsuppdrag avseende evakuering 
och röjning samt hur man kan snabba upp evakuering av stillastående fordon. 

Generellt anses att man idag är bra på samverkan vid akuta händelser men att samverkan mellan olika 
enheter och externa intressenter kan bli bättre. Samverkan mellan olika enheter och intressenter kan 
också bli bättre med avseende på ett mer förebyggande arbete samt i arbetet med beredskapsplaner 
enligt flera av de som intervjuats.  

Det finns också önskemål om ökad erfarenhetsöverföring mellan drift och underhåll. En viktig brist 
som påpekas av flera intervjuade avseende arbetet med klimatrelaterade risker, är att underhållet av 
framförallt järnväg och trummor är eftersatt.  

Just nu (november 2019) tittar Trafikverket på trummor och samlar in data för cirka 80 000, 
motsvarande cirka 10 % av alla Trafikverkets trummor. I detta arbete prioriteras det största vägnätet 
samt höga vägbankar, d.v.s. där det blir störst konsekvenser. Trafikverket, har många trummor från 
1960–70 talet som håller på att rosta sönder och det är dessutom inte känt var exakt trummorna finns. 
Det finns 12 km med gamla trummor längs utflackande slänter där behovet att byta dem är mycket 
stort och kommer att öka med klimatförändringarna. En budget och genomförandeplan för fortsatt 
inventering samt utbyte av trummor behöver tas fram. 

Även andra risker såsom solkurvorna beror på att underhållet är eftersatt. Angående järnvägen påpekar 
man också att det är för trångt i spåren och att underhållet är eftersatt samtidigt som det inte finns tider 
för arbete i spår, eller stickspår som kan användas i samband med att underhållsarbete pågår. Det 
påpekas också att kommunikationen mellan drift och underhåll skulle kunna förbättras för att öka 
samsynen kring anläggningens status och därmed i högre grad än idag säkerställa att åtgärder vidtas 
för att minska behovet av avstängningar samt reducera de väderrelaterade riskerna. Samtidigt påpekas 
att största kostnaden för avstängningar idag orsakas av att obehöriga beträder spår och inte av 
väderrelaterade händelser. 

Bland respondenterna påpekar man också att det saknas mer långsiktigt relevanta klimatstrategier 
inom olika verksamhetsområden. Till exempel anger en av de intervjuade att förväntad 
havsnivåhöjning borde finnas med i dagens planer och tas hänsyn till i samband med åtgärder på 
anläggningen. En annan intervjuad påpekar att man redan idag borde börja ta hänsyn till framtida 
minskad tjäle (tjälförlust) m.m. vid investeringar och ombyggnader; och ytterligare några påpekar att 
strategier för när åtgärder ska vidtas samt ansvars- och betalningsstrategier behöver tas fram.  

Att redan idag ta hänsyn till havsnivåökningen betyder inte att fysiska åtgärder bör vidtas redan idag. 
Osäkerheterna kring havsnivåökningen är mycket stora. Ökningen kan bli mindre än det som bedöms 
som mest sannolikt av IPCC och IPCC, men många av de stora osäkerheter som finns kring de 
processer som påverkar havsnivåhöjningen innebär att ökningen kan bli mycket större än förväntat. 
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Såväl kostnaderna för klimatrisker som kostnaderna för riskreducerande åtgärder kan förväntas bli 
betydande. Med hänsyn till de stora osäkerheterna och att förändringarna förväntas om några tiotals år, 
kan det i vissa falla vara mest kostnads-och/eller samhällsekonomiskt fördelaktigt att inte vidta 
åtgärder redan idag. Dock är det viktigt att redan idag planera och skapa fysiskt utrymme och 
förutsättningar för att effektivt kunna vidta relevanta åtgärder vid senare tillfälle.  

Vid värdering och prioritering av möjliga åtgärder bör det således även ingå en analys av när i tiden 
det kan förväntas vara mest fördelaktigt att vidta åtgärder. I sådana analyser bör hänsyn tas till 
anläggningens livslängd och lokalisering. Vid bedömningen bör också hänsyn tas till vilka, och hur 
mycket, undersökningar som bör ligga till grund för de bedömningar och värderingar som utförs. 

Att hänsyn till de osäkerheter som finns anges av flera respondenter vara av stor betydelse för att 
bedöma var, vilka och när klimatriskreducerande åtgärder ska vidtas. För detta krävs utveckling av 
riktlinjer och vägledande dokument. Ett förslag från en av respondenterna är att riktlinjer för hur detta 
ska göras bör tas fram centralt. I mindre projekt ska kanske inte detaljerade projektspecifika analyser 
utföras utan för dessa bör det finnas generella regler, riktlinjer och stöd för hur bedömningen bör 
utföras. Även sådana regler, riktlinjer och stöd bör tas fram centralt inom Trafikverket. 

4.2.2. Viktigt att beakta enligt resultat från intervjuer 
Enligt de intervjuade ingår hänsyn till klimatförändringar idag i Trafikverkets övergripande arbete när 
det gäller avvattning och hanteras enligt de interna regelverk som finns idag. Dock saknas det en 
tydlig beskrivning av vad acceptabel risk är, något som en av de intervjuade experterna anser borde 
ingå. Arbete med uppdatering för att bättre ta hänsyn till förväntade klimatförändringar pågår och 
planeras klart under 2020. Väderrelaterade händelser beaktas också alltmer i den dagliga 
driftverksamheten. Det finns däremot ett behov att börja beakta klimatförändringar i större 
utsträckning än vad som görs idag.  

4.2.2.1. Mer värme, kyla och blåst 
För den dagliga driften upplevs att det förekommer alltmer klimatrelaterade händelser och åtgärder 
som påverkar trafiken, exempelvis att rälen böjs (när det uppkommer solkurvor) och att trafiken såväl 
på väg som järnväg har påverkats av skogs- och gräsbränder. Den här typen av händelser har ökat de 
senaste åren. Under sommaren 2018 fick järnvägstrafiken stängas av flera gånger för att undvika 
urspårning till följd av risk för solkurvor. Även bränder orsakade avstängningar på väg och järnväg 
samt skador på vägarna. Tillgängliga vägar är också nödvändiga för att släckningsarbete och kontroll 
av bränder. För närvarande pågår upphandling av entreprenörer för att köra ut vatten för att bistå 
räddningstjänst i släckningsarbetet. 

På vintern är avstängning av järnväg på grund av frusna växlar mer vanligt idag än tidigare. Tidigare 
var det mestadels snö som störde trafiken, men allt oftare förekommer det att snö smälter under dagen 
för att sedan frysa till is under kvällen/natten. Även tjälsläpp nämns som viktigt att börja beakta.  

Även blåst och kraftiga vindar nämndes av flera av de intervjuade som viktigt att beakta med avseende 
på väg- och järnvägsrelaterade risker. Blåst påverkar genom att löv och barr blåser ner på spåret och 
orsakar så kallad lövhalka som kan bli väldigt problematiskt för godståg som står och slirar i backar. 
Både för väg och järnväg orsakar träd, som blåser ut över ledningar, spår och vägar, stora kostnader 
och man arbetar därför aktivt med att trädsäkra.  

Den mest tydliga förändringen var enligt de intervjuade värme och torka, samt den brandrisk (både för 
väg och järnväg) och risk för solkurvor (för järnväg) som det medför. Detta har tidigare inte varit 
något frekvent problem. De senaste åren har man behövt införa dagliga vädermöten även under 
sommartid, något som tidigare enbart behövts vintertid. Snö har alltid påverkat trafikanläggningar. 
Trafiken hanteras efter de förutsättningar som finns och driftenheten inom Trafikverket/ansvariga 
entreprenörer försöker arbeta proaktivt baserat på konferenser med, och väderprognoser från, SMHI. 
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4.2.2.2. Översvämningar, ras och skred 
Vattenrelaterade händelser angavs som mycket viktiga att beakta. Översvämning som stör 
anläggningens trafikering och dränering samt ökar risken för ras och skred nämns av många 
respondenter som de viktigaste riskerna att beakta. Häftiga skyfall och snabba kortvariga flöden 
(extremväder) kan ge bortspolning av stora massor, emedan långsamt tillkomna men mycket höga 
flöden kan medföra betydligt större skador och konsekvenser. Framförallt ras och skred kan ge 
allvarligare störningar.  

Inom Trafikverkets ”avvattningsgrupp” håller man på att ta fram en beskrivning för ytterligare en 
dimensioneringsnivå, som kan sägas motsvara beräknat högsta flöde för dammar enligt 
Flödeskommittén. Inom ramen för det pågående uppdateringsarbetet håller man också på att göra 
regelverket enklare att använda. Man arbetar också med att ta fram tydligare riktlinjer för 
vattennivå/risknivå för olika återkomsttider. 

De intervjuade anger att det finns behov av att inte bara titta på en enskild anläggning utan även dess 
omgivning när det handlar om vatten. Trafikverket har egna reningsdammar och reningsverk (t.ex. 
norra o södra länken) men Trafikverkets anläggningar påverkas i stor utsträckning även av andras 
dammar. 

Om det kommer mer än den dimensionerande nederbörden i de egna dammarna kan t.ex. överskottet 
pumpas till någon annans reningsdamm. En respondent uppger att dammsäkerhet är allt viktigare att 
beakta, både avseende de egna dammanläggningarna men också med avseende på dammanläggningar 
som kan påverka Trafikverkets trafikanläggningar. 

4.3. Konsekvenser som vidare beaktas 
De konsekvenser av klimatrelaterade händelser som baserat på litteraturstudier och intervjuer bedömts 
vara speciellt viktiga att beakta för väg och järnväg inom ramen för denna förstudie är de som kan 
påverka framkomlighet och risken för olyckor. Den ökande temperaturen kommer också att påverka 
vägkonstruktionens materialegenskaper (Arvidsson m.fl., 2012, Mamlouk, 2006, Monismith, 1992, 
Huang, 1993). I vilken omfattning och hur vägarna påverkas beror på hur de är konstruerade.  

Det svenska vägnätet består framför allt av flexibla vägkonstruktioner som antingen klassificeras som 
asfaltbelagda vägar eller grusvägar. Styva eller halvstyva vägar, betongvägar eller vägar som har 
cementstabiliserat bärlager, är relativt ovanliga (Arvidsson m.fl., 2012). Påverkan av 
temperaturförändringen på vägkonstruktioner beror även på fuktigheten som påverkar frysning och 
upptining (Arvidsson m.fl., 2012, Zubeck och Doré, 2009). Det komplexa samspelet framgår av Figur 
4–1. 
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Figur 4–1. Värme- (till vänster) och fuktregim (till höger) i vägkonstruktioner samt deras 
interaktioner med klimatdrivna källor. Översatt från Zubeck och Doré (2009). 

De aspekter som vidare beaktas i denna rapport är: 
• Översvämning  

• Brand  

• Kraftiga vindar 

• Påverkan på bitumenbundna lager 

• Solkurvor 

• Funktionalitet  

• Bärighet 

• Sättningar och horisontell deformation 

• Erosion, ras och skred 

För var och en av dessa beskrivs konsekvenser, relevanta åtgärder samt hur åtgärder kan värderas samt 
vilka underlag som behövs för att detta. 

Trafikintensitet (ÅDT), typ av fordon och transporter, avstängningstid och påverkan på hastigheten är 
en viktig kostnadspost som ingår för att bedöma kostnadsförändringen med respektive utan åtgärd för 
alla konsekvenser som beaktas. Utöver påverkan på framkomlighet kan många av dessa 
klimatrelaterade händelser också förorsaka olyckor och andra konsekvenser (direkt eller indirekt). 

Såväl åtgärdsbehov, som val av åtgärd, beror på livslängden på de anläggningar som berörs. 
Anläggningarnas livslängd påverkas av trafikintensiteten, underhållsfrekvensen och antalet 
anläggningsår. Till exempel har järnvägens signalsystem kort livslängd på grund av snabb 
teknikutveckling, växlar har en livslängd på 20 år, och trummor och broar har en livslängd på uppemot 
100 år (SOU, 2007:60b).   

Systemets sårbarhet är t.ex. beroende av omledningskapacitet på andra vägar och linjer, möjligheter 
till överflyttning mellan olika trafikslag, tillgång till dubbelspår och täthet mellan stationer där 
trafikreglering kan ske. Cirka 70 procent av järnvägsnätet är enkelspårigt och då främst i norra 
Sverige, till exempel finns det inte tillräcklig omledningsmöjlighet för övre Norrlandstrafiken från 
Västerbotten. En reparation av en bortspolad järnvägsbank kan normalt utföras inom några dagar till 
några veckor. Byte av bro som skadats allvarligt tar cirka 6–12 månader för en mindre bro och ca två 
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till tre år för en större bro. Tillfälliga förbindelser kan oftast upprättas genom reserv-bromateriel (SOU, 
2007:60a). 

4.4. Översvämning 
Allt oftare rapporteras om minskad framkomlighet och olyckor på grund av översvämningar av vägar 
och lågt liggande tunnlar (Figur 4–2). Olyckor kan till exempel inträffa till följd av vattenplaning, 
förändrad olycksrisk vid omledning av trafik och på grund av svårigheter att ta sig ur eller från fordon 
som fått motorstopp på grund av översvämning (MSB, 2013). 

Även vid mycket begränsad översvämning på spår och banvall måste tåghastigheten reduceras och vid 
större översvämning måste trafiken stoppas helt. Exempel på sådana händelse inträffade i Mölndal 
december 2007 (SOU, 2007:60a), i Varberg juli 2011 (Höglund, 2011, 24 juli), utanför Stöde 
september 2013, (Israelsson, 2013, 18 september), i Knivsta i april (Nohrstedt, 2013, 19 april) samt i 
Söderhamn i augusti 2013 (Rydstedt Nyman och Johansson, 2015). Översvämningar kan också 
förekomma på grund av driftstörningar på de anläggningar som ska förhindra att översvämning 
inträffar. Den totala konsekvensen av en översvämning beror framförallt på hur lång tid det behöver 
vara avstängt eller nedsatt hastighet men också på frekvensen, typ av trafik, skadans art och storlek. 

Översvämningar kan påverka framkomligheten direkt men även ge indirekt påverkan. Exempel på 
indirekt påverkan är att genom att mycket allvarliga och långvariga konsekvenser kan uppstå när 
översvämning medför att en väg eller banvall spolas bort eller att en konstruktion på annat sätt skadas 
(Blumenthal, 2010, Göteborgs stad. Stadskansliet, 2006, MSB, 2012a, Wiklund, 2003). Dessa aspekter 
beskrivs separat i avsnitt 4.12.  

Översvämningar beror på att det kommer mer vatten än vad som kan rinna undan vilket framför allt 
inträffar i lågmarksområden samt intill kustområden och vattendrag. Dessutom skapas ofta ett lokalt 
avrinningsområde när en väg leds ned i en sänka för att passera under en bro (Figur 4–2). Lågpunkter i 
terrängen med liten luftning nedströms och vägar som går över lågt liggande mark och på mossar 
översvämmas redan idag relativt ofta. De förväntade ökade årsnederbördsmängderna som förväntas i 
stora delar av Sverige, liksom kraftig nederbörd, kommer att bidra till ökad översvämningsrisk. 
Dessutom kommer de förändrade hydrologiska förutsättningarna med mer torka att påverka 
översvämningsrisken eftersom torr mark har svårare att ta upp fukt vilket medför att regn efter torka 
ökar risken för översvämningar. 

 
Figur 4–2. Exempel på översvämning. (Foto till vänster: Peter Arwidi/Mostphotos. Foto till höger: 
VTI/Hejdlösa Bilder AB). 
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4.4.1. Konsekvensbedömning av översvämningars direkta påverkan på olyckor och 
framkomlighet 

Vid en översvämning kan olyckor till exempel inträffa till följd av att fordon vattenplanar. En olycka 
kan också uppkomma till följd av de förändrade trafikflöden som uppstår i samband med 
översvämningen. De kan också inträffa på grund av svårigheter att ta sig ur fordon som fått 
motorstopp på grund av översvämning men också på att ta sig fram i vattnet. Människors stabilitet, 
och därmed människors förmåga att röra sig i översvämningsdrabbade områden påverkas av många 
faktorer. Bland de mest viktiga som identifierats är markens struktur, översvämningens djup och 
vattenhastighet samt allmäntillstånd hos den som påverkas. Det finns få studier kring vägrelaterade 
olyckor i samband med översvämningar som kan användas som underlag för konsekvensbedömningar, 
men en studie, som baseras på tidigare händelser och modellering, visar att på helt plan mark och vid 
mycket låga vattenhastigheter (0,8 m/s eller lägre) föreligger ringa sannolikhet för olycka för barn i 
åldrarna 5–10 år om översvämningsdjupet är mindre än 0,5 m (Smith m.fl., 2014). Enligt samma 
studier är motsvarande djup för vuxna 1,2 m. Vattenhastigheten spelar stor roll och vid större 
vattenhastigheter kan även grundare översvämningar leda till olyckor. Dessutom kan ojämnheter i 
marken samt dolda hinder förorsaka olyckor. I Sverige har översvämningar mycket sällan lett till 
rapporterade dödsfall eller allvarliga olyckor. Vid totalt sju tillfällen har dödsfall, vid nio tillfällen 
allvarliga personskador, rapporterats i samband med översvämningar i Sverige under perioden 1901–
2010 (MSB, 2012b). Förutom att olyckor med allvarliga personskador i sig är konsekvenser som bör 
undvikas och minimeras kan olyckor medföra stor påverkan på fordonsframkomlighet och hastighet. 

Djup (D) och vattenhastighet (V), eller snarare produkten av dessa (DV), är också av betydelse för 
fordonsframkomligheten eftersom detta är avgörande för vilken kraft som påverkar. Fordon kan glida, 
välta eller flyta vid stora djup och/eller kraftiga vattenhastigheter. I Tabell 4–1 finns en 
sammanställning av hur djup och vattenhastighet påverkar framkomligheten för vägtrafik samt en 
framkomlighetsklassning som tagits fram baserat på Smith m.fl. (2014) i samverkan med Göteborgs 
stad (Andersson-Sköld och Davidsson, 2016).  

Tabell 4–1. Påverkan på fordonstrafik vid olika översvämningsdjup och vattenhastigheter (Andersson-
Sköld och Davidsson (2016), Smith m.fl. (2014)). Framkomlighetslassningen gäller för vattenhastighet 
< 3 m/s DV är produkten av djup och vattenhastighet. 

Framkomlighetsklassning 

1 2 3 4 5 

DV < 0,3 m²/s och 

D < 0,1 m 

DV < 0,3 m²/s och 

D < 0,2 m 

DV 0,3 – 0,6 m²/s och 

D < 0,2 m 

DV < 0,6 m²/s och 

D 0,2– 0,5 m 

DV > 0,6 m²/s eller 

D > 0,5 m 

Ingen eller ringa 
påverkan på 

framkomlighet. 

Mindre fordon och 
ambulans kan ta sig 
fram med begränsad 
hastighet (som lägst 
s.k. vadarhastighet). 

Ingen eller ringa 
påverkan på 

räddningstjänst-fordon 
eller andra större 

fyrhjulsdrivna fordon. 

 

 

Räddningstjänstfordon 
och större 4-hjulsdrivna 
fordon kan ta sig fram 

med relativt god 
hastighet. 

Framkomligheten kan 
dock minska även för 
räddningstjänst, gods-
transporter och andra 

större fordon till följd av 
att vanliga person-

transporter har fastnat.   

Räddningstjänstfordon 
och större 4-hjulsdrivna 
fordon kan ta sig fram 
men med reducerad 

hastighet.  

Godsleveranser 
påverkas. Personbilar 
kan inte ta sig fram. 

Även om tillfället varar 
mindre än ett dygn 

bedöms återställnings-
tiden vara ett dygn eller 

mer. 

Normala 
Räddningstjänst-
insatsfordon kan 
inte ta sig fram 
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Utöver djup och vattenhastighet beror konsekvensen på hur många människor, eller hur mycket trafik 
som påverkas, vilket beskrivs med ÅDT (årsmedeldygnstrafik) på den aktuella sträckan, hur länge den 
aktuella översvämningen varar samt återställningstiden som krävs efter händelsen.  

Varaktigheten för en kraftig översvämning kopplad till temporär havsnivåökning har till exempel i 
Göteborgs hittills varat några timmar, och kan därför även i framtiden antas vara några timmar upp till 
ett dygn. Även tiden för skyfall13 och andra kraftiga regn är begränsad. Tiden som väg-, spår- och 
järnvägstrafik påverkas kan emellertid bli betydligt längre än själva översvämningstillfället på grund 
av att åtgärder såsom återställande efter skada eller pumpningstiden för att bli av med vatten kan ta 
lång tid. Vidare kan långvariga nederbördstillfällen, eller snösmältning, medföra att 
översvämningstiden blir mer långvarig. 

Konsekvensen beror utöver avstängningstiden även på vilka omlednings- och/eller alternativa 
transportmöjligheter samt förvarningssystem och beredskap som finns (Andersson-Sköld och 
Davidsson, 2016). 

Åtgärdsbehovet bedöms i ett första skede med hänsyn till risken, det vill säga hänsyn tas till både 
konsekvens och återkomsttid i förhållande till vad som anses vara acceptabel risk. En utgångspunkt för 
bedömning av åtgärdsbehov kan vara den riskmatris samt de sannolikhets- och kostnadsbaserade 
konsekvensklassindelningar som finns beskrivna i Figur 2–2. Klassindelningarna, framförallt 
konsekvensklassindelningen, bör dock uppdateras och verifieras så att det finns en övergripande 
koncensus inom Trafikverket samt hos relevanta intressenter. Klassindelningen är av stor betydelse 
som grund för när en risk kan bedömas vara acceptabel eller inte acceptabel. Om risken inte bedöms 
vara acceptabel/tolerabel krävs att riskreducerande åtgärder identifieras, beskrivs och bedöms. 

4.4.2. Åtgärder 
Det finns flera åtgärder som kan eller bör vidtas. Exempel på detta är ökad beredskap för och 
förbättrad hantering av översvämningar, ökad avvattningskapacitet, stationära skydd, markhöjning och 
höjning av utrustning.   

Ökad beredskap för och hantering av översvämningar 

För att hantera och upprätthålla trafik och elinstallationer under översvämningstillfällen är en hög 
beredskap av stor betydelse för att minska översvämningens konsekvenser. Tillfälliga åtgärder som 
kan vidtas är till exempel: 

• Planerad och förberedd omledning av trafik och/eller planerade och förberedda alternativa 
transportsätt. 

• Temporär bro, extra pumpar, temporära skydd eller annan temporär lösning som upprätthåller 
trafikkapaciteten.  

Redan idag förekommer översvämning till följd av lokala häftiga regn och att kapaciteten på rör och 
befintliga pumpar inte räcker. Dessa regntillfällen är snabba och översvämningen relativt kortvarig (1–
3 dygn) (Andersson-Sköld och Davidsson, 2016, Gelin, 2015). För att öka avledningskapaciteten under 
sådana tillfällen kan extra pumpar sättas in. För detta krävs tillgång till pumpar som lätt kan 
transporteras till potentiella översvämningsområden samt tillgängliga och fungerande yttre magasin, 
brunnar och diken.  

 
13 Med skyfall avses minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm på en minut. 
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Öka avvattningskapaciteten 

Ökad årsnederbörd och kraftigare regn kan medföra att väg- och bansträckor som idag inte ligger i 
lågpunkter, eller behöver ta hand om vatten från lågpunkter, kan komma att utgöra sträckor med risk 
för översvämning. Genom att identifiera dessa väg- och järnvägssträckor redan idag och inventera 
avrinningskapaciteten för dessa kan underhållsbehov planeras i tid. De stora vägarna har inventerats 
och resultatet finns i ROP (databas för robusthetsplanering). 

Avrinningskapaciteten kan öka genom: 

• Installation av fler stationära pumpar.  

För att undvika stopp kan två pumpar (som vardera klarar det dimensionerande flödet) installeras i de 
punkter där pumpning oftast krävs. Även för denna lösning krävs tillgängliga och fungerande yttre 
magasin, brunnar och diken, något som även kan påverka behovet av underhåll av trummor, brunnar 
och ledningar. 

• Ökat underhåll av trummor, brunnar och ledningar.  

Redan idag krävs ett mer frekvent underhåll och skötsel av trummor och brunnar, vilket bland annat 
illustreras av hur det kan se ut i Figur 4–3. 

 
Figur 4–3. Igenväxt vägtrumma. Foto: Eva Liljegren. 

Mer vegetation, fler dagvattendammar och fler översilningsytor är exempel på ytterligare åtgärder 
som kan vidtas som komplement till dagens vattenhanteringssystem. 

Stationära skydd 

Vid förhöjd havsvattennivå eller höga vattennivåer och flöden i sjöar och vattendrag, kan 
skyddsvallar, barriärer eller andra stationär skydd förbygga negativa konsekvenser (Figur 4–4). 
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Figur 4–4. Högvattenskydd Tingstadstunneln i Göteborg. Foto: Eva Liljegren. 

Dessa skydd kan vara en del av landskapsbilden och ha höj- och sänkbara delar för att ha möjlighet att 
ytterligare höja nivån på skyddet vid en temporär vattennivåhöjning. Dessa åtgärder kräver också att 
överskottsvatten pumpas bort från området som annars riskerar att översvämmas (exempelvis genom 
installation av fasta, eller extra, pumpar). 

Markhöjning och höjning av utrustning 

Vägar, järnväg eller delar av anläggningarna kan höjas så att översvämningsrisken minimeras. Till 
exempel är elektriska anläggningar känsliga för översvämning och redan djup på 0,2–0,5 m kan 
medföra mycket stora och långvariga störningar (Andersson-Sköld och Davidsson, 2016). Enstaka 
stationer och kabelskåp kan snabbt återställas, men om det är flera stationer på en gång som behöver 
åtgärdas kan det bli stora problem med långa återställningstider (veckor, månader). Detta kan vara av 
stor betydelse för transportinfrastrukturen eftersom framkomlighet på det svenska järnvägsnätet är 
kraftigt elberoende och energiförsörjningen är av avgörande betydelse. Inom det svenska järnvägsnätet 
sker i stort sett all trafik med eldrivna fordon. Störningstoleransen bedöms redan utan extrema 
väderhändelser som relativt lågt, bl.a. beroende på att cirka en tredjedel av nätet har trafikmängder 
som ligger nära kapacitetstaket (SOU, 2007:60a). 

4.4.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader  

4.4.3.1. Skadekostnad 
För att bedöma skadekostnaden görs beräkningar av översvämningsdjup (D) och vattenhastighet (V) 
samt händelsens varaktighet (T), med respektive utan åtgärd idag och på medellång sikt (år 2040). För 
anläggningar med en livslängd som är längre görs analysen även för lång sikt (2100) och för 
anläggningens hela förväntade livslängd (t.ex. 2140). Hur beräkningar av översvämningsdjup och 
varaktighet kan göras beskrivs i avsnitt 4.4.4.1 (Beräkning av översvämningsdjup, flöde och 
varaktighet).   

Avstängningstiden beror också på återställningstiden efter en eventuell översvämning: Då blir den 
totala avstängningstiden per år summan av varaktighet och återställningstid (T(tot,0) och T(tot, i) utan 
respektive med åtgärd i). En sammanställning och analys av den information som finns i ROP och 
kommuner avseende avstängningstider för översvämningar till följd av temporär havsnivåökning, 
skyfall, långvariga regn, snösmältning för olika anläggningstyper och lokaliseringar är lämpligt att 
använda som underlag för att ta fram schablonvärden på förväntade avstängningstider för ett urval 
typer av översvämningssituationer. Dessa kan användas för att göra övergripande riskbedömningar 
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med hänsyn till förväntade klimatförändringar. För effektbedömningar föreslås platsspecifika 
beräkningar.  

Skadekostnaden för inverkan på framkomlighet beror, förutom på avstängningstid, även på hur mycket 
trafik och vilken typ av trafik (ÅDT) som påverkas, möjligheterna till omledning och/eller tillgång till 
alternativa transportsätt, samt vilka samhällsviktiga verksamheter som påverkas av förseningar 
och/eller inställd trafik. Detta kan beräknas med EVA, Sampers, Samgods eller Bansek. Sådana 
beräkningar har bland annat gjorts för olika sträckor utmed väg 45 inom Göta älvutredningen för en 
händelse av avstängning under 33 dagar på grund av skred. De beräknade resultat som användes för 
konsekvensbedömningar inom Göta älvutredningen redovisas i Figur 4–5. Den totala kostnaden för 
omledning och överflyttning tillalternativa transporter för järnväg har på samma sätt ansatts till 24 
Mkr per 100 m järnväg för sträckor norr om Älvängen och 36 Mkr per 100 m järnväg för sträckor 
söder om Älvängen och med en återställningskostnad motsvarande 6 Mkr (Andersson-Sköld, 
2011). Dessa eller liknande beräkningar på typsträckor kan användas för att ge en uppfattning om 
avstängningskostnaden per tidsenhet vid olika förutsättningar för omledningsmöjligheter oavsett 
anledning till avstängning.  

Kostnad för avstängning, som även innefattar kostnader förknippade med omledning och överflyttning 
till alternativa transporter, kan förslagsvis anges baserat på dessa typberäkningar, platsspecifika eller 
liknande typberäkningar som kostnad per dag för avstängning. 

 
 
 
 

 

 

Figur 4–5. Till vänster: Sträckor för vilka det har beräknats omledningskostnader (A-f). Beräknade 
omledningskostnader per 100 m för dessa sträckor vid avstängning under 33 dagar per 100 m väg vid 
skredbrott (figuren baserad på Andersson-Sköld (2011). 

Sträcka  Beräknad omlednings-
/alternativ 

transportkostnad 
(MKR)  

Sträcka A/B, från 
Göteborg till Jordfallsbron 
(Surte):  

52  

Sträcka C, Älvängen  52  
Sträcka D, från 
Jordfallsbron till Lilla 
Viken  

134  

Sträcka E, Göta  26  
Sträcka F, Utby-Slumpån  15  

Till följd av de osäkerheter som finns bland annat kring vilka klimatförändringar och trafiksituation 
som kan förväntas på lång sikt kan det vara fördelaktigt att beakta olika åtgärder för olika tidpunkter. 
Till exempel kan vissa åtgärder behöva vidtas för perioden idag – 2040 och ytterligare eller andra för 
perioden 2040–2100. Detta bör också tas hänsyn till i de beräkningar som utförs. 

Kostnad utan åtgärd, Ct(0), och med åtgärd, Ct(i), vid tiden t, respektive förändrad skadekostnad, E(Ct) 
under den aktuella perioden kan då beräknas enligt nedan: 

Ct(0) = ∑jʃtSat(0)*Tt,j(tot,0)*Caj(0) under den aktuella beräkningsperioden,  
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Ct(i) = ∑ʃSat(i)*Tt(tot,i)*Caj(i) under den aktuella beräkningsperioden,  
 

 

 

 

E(Ct)=∑Ct,j(0) -∑Ct,j(i) under hela perioden från idag till 2100,  

där ∑Ctj(0) respektive ∑Ctj(i) anger kostnaden för alla de händelser, j, som resulterar i påverkan på 
framkomligheten såsom exempelvis kraftig nederbörd (med olika påverkan för olika återkomsttider) 
och höga flöden med olika återkomsttider (också de med olika påverkan för olika återkomsttider) utan 
(0) respektive med åtgärd (i).  

ʃtSat(0) respektive ʃSat(i) är sannolikheten för att händelsen ska inträffa under den aktuella perioden där 
sannolikheten per år utan åtgärd, Sat(0) respektive med åtgärd Sat(i) räknas ut baserat på 
återkomsttiden för denna händelse med respektive utan åtgärd (se Tabell 3–1). Båda beräkningarna 
utförs med hänsyn till dagens klimat och med hänsyn till kommande klimatförändringar på medellång 
och lång sikt (alternativt som en funktion av tiden).  

Tt,j(tot,0) är antal dagar avstängning förväntas för en enskild händelse. Denna bedöms baserat på 
tidigare erfarenheter och händelser men beror också på vilken beredskap som finns. Ju större 
beredskap desto kortare avstängningstid. Erfarenheter från tidigare händelser som inrapporterats i 
ROP, erfarenheter i kombination med intervjuer med dem som tidigare varit involverade vid liknande 
händelser samt med dem som är involverade i drift och underhåll längs den aktuella sträckan används 
för att göra bedömningen av sannolika och förväntade osäkerheter i avstängningstid. 

Ca(0) respektive Ca(i) är kostnaden per dag under avstängningstiden och är summan av 
omledningskostnad/alternetativa transporter per dag samt återställningskostnad i genomsnitt per dag 
under avstängningstiden. Utan åtgärd anges återställningskostnaden per dag som Caj(0, å) och med 
åtgärd som Caj(i, å), d.v.s: 

Caj(0)= Ca(o) + Caj(0, å) 

Caj(i)= Ca(o) + Caj(i å) 

Caj(o) (som kan behöva beräknas olika för olika tidsperioder under den aktuella beräkningsperioden) 
kan beräknas platsspecifikt och/eller för typvägar med befintliga modeller eller baseras på tidigare 
typvägar (med uppräkning med avseende på årsprisindex från tidigare beräkningar) enligt exemplet 
ovan från Göta älvutredningen. Caj(0, å) respektive Caj(0, i) bedöms baserat på erfarenheter från 
tidigare händelser som finns inrapporterade i ROP. Intervjuer med de som varit involverade vid 
tidigare händelser bör dessutom utföras för att bekräfta/ge ytterligare relevant information kring 
förväntade återställningskostnader. 

4.4.3.2. Investeringskostnad, löpande kostnader samt andra nyttor och kostnader 
Investeringskostnaden, I, för åtgärden är t.ex. investering i pumpar, anläggning av vegetation och 
dagvattendammar, kostnad för permanenta eller temporära skydd respektive investering för att 
förändra höjden på specifik sträcka av själva anläggningen.  

Oavsett vilken åtgärd som vidtas kommer även underhåll att krävas. Förväntade underhållskostnader, 
(Cdu), beräknas för löpande insatser såsom ökat underhåll och ökad beredskap för löpande åtgärder 
som minskar risken för att framtida skada på infrastrukturen ska uppkomma. 

Nyttan, utöver skadekostnadsreduktionen, kan innefatta ytterligare positiva konsekvenser till följd av 
den åtgärd som utförs. Exempel på detta är miljönytta i form av ökad biologisk mångfald och/eller 
minskad föroreningsspridning om man använder ökad vegetation som åtgärd.  
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Exempel på oönskad kostnad av kraftig nederbörd utöver skadekostnaden är ökad spridning av 
föroreningar (slitagepartiklar, rester av halkbekämpning, spill) från väg och järnväg till omgivande 
vattendrag där olika åtgärder kommer att påverka denna spridning i olika grad. 

Förutom att översvämningen i sig kan medföra direkt påverkan på olycksrisk och framkomlighet 
enligt ovan kan förändrade vattennivåer eller ökade flöden som förekommer vid en översvämning 
även medföra sättningar, erosion, ras och skred. Till exempel kan mycket allvarliga och långvariga 
konsekvenser uppstå när översvämning medför att en banvall spolas bort eller att konstruktionen 
skadas (Blumenthal, 2010, Göteborgs stad. Stadskansliet, 2006, MSB, 2012a, Wiklund, 2003). Möjlig 
inverkan av översvämning och andra klimatrelaterade händelser på väg- och järnvägskonstruktioner 
beskrivs i separat senare avsnitt i detta kapitel. 

4.4.4. Underlag som behövs 
Underlag som behövs för beräkning av översvämningsdjup, vattenhastighet och varaktighet redovisas 
under avsnitt 4.4.4.1. Beräkningar bör utföras för dagens förhållande, med hänsyn till anläggningens 
livslängd och med hänsyn till kommande förändringar på medellång sikt (2040) och när relevant även 
lång (2100) och mycket lång sikt (upp till 2140). För lång och mycket lång sikt bör de osäkerheter som 
finns beaktas, exempelvis de stora osäkerheter som finns med avseende på stigande havsnivå, men 
även osäkerheter som rör temperatur och nederbördsmönster. Dessa osäkerheter beror på osäkerheter 
om vilka utsläppsminskningar som kommer att ske och när de sker, men också på osäkerheter i hur 
klimatsystemet regerar på olika utsläppsnivåer och halter av växthusgaser (vilket bland annat framgår i 
bilaga 1 till denna rapport). Dessutom finns osäkerheter kring t.ex. den framtida fordonsflottan och 
framtida socioekonomiska förhållanden och hur detta kan påverka klimatanpassningsbehoven av den 
framtida infrastrukturen. 

För att avgöra vilka sträckor som kan drabbas av översvämning kan GIS användas för att identifiera 
lågpunkter. Prioriteringar av vägsträckor som ska beaktas/prioriteras görs med hänsyn till ÅDT, vilka 
transporter och verksamheter som kan påverkas, och vilka omledningsmöjligheter som finns. Dessa 
GIS-baserade underlag finns tillgängliga hos Trafikverket. 

Investeringskostnaden baseras på liknande investeringskostnader antingen på annan plats, eller 
investeringar som gjorts/görs i anläggningarna av andra skäl, marknadspriser, förfrågningsunderlag, 
offerter och utvärderingar samt erfarenheter av tidigare sådana.  

Beredskapskostnader baseras på erfarenheter från nuvarande beredskapsaktiviteter, en budget för tid 
för möten, beredskapsövningar och översyn samt underhåll av utrustning som kan krävas i samband 
med en akut insats. 

Underhållskostnaden baseras på erfarenheter av liknande underhåll inom anläggningen med hänsyn till 
tidsåtgång, maskinkostnader och lönekostnader för entreprenör samt internt inom Trafikverket.  

Avseende lönekostnader, och behov av olika experter och entreprenörer inom Trafikverket kan den 
metod som just nu utvecklas av Trafikverket och VTI på uppdrag av Trafikverket för att bättre förstå 
såväl dagens som framtida kompetens- och resursbehov för spårburen trafik vara relevant att beakta 
(Torstensson m.fl., 2019). Detta verktyg bör då också utvecklas för att ta hänsyn till behov som 
kommer att påverkas av klimatförändringar på kort, medellång och lång sikt. En liknande metod är 
också relevant att utveckla för väg och annan infrastruktur som ligger inom ramen för Trafikverkets 
ansvarsområde. 

Eftersom åtgärder för att minska översvämningsrisken kan medföra såväl ytterligare positiva och 
negativa konsekvenser än själva skadereduktion krävs en ökad förståelse av vilka övriga nyttor och 
kostnader som kan uppkomma till följd av olika åtgärder. Exempelvis kan olika typer av grönska 
minska föroreningsspridning och öka människors välbefinnande genom att en plats blir mer attraktiv. 
Grönska kan även påverka brandrisk eller annan markinfrastruktur. Frågor som bör beaktas är också 
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hur olika åtgärder påverkar utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar, resursanvändningen 
osv. Påverkan på utsläppen av växthusgaser, andra föroreningar och resursförbrukning går att räkna 
fram baserat på schablonvärden och metoder som klimatkalkyl eller livscykelanalytiska verktyg och 
databaser. Det saknas dock såväl kvantifierbara som monetära värden för många av de aspekter som 
bör beaktas i den samhällsekonomiska analysen vilka därför behöver tas fram.  

Det kan vara rimligt att i en känslighetsanalys variera diskonteringsfaktorn. Till exempel kan det vara 
relevant att skadereducerande åtgärder som också bidrar till biologisk mångfald och ökat 
välbefinnande har lägre diskonteringsfaktor än hårda åtgärder som enbart reducerar skadekostnaden. 
Detta eftersom den biologiska mångfalden och grönska i allmänhet minskar istället för ökar och 
efterfrågan på dessa värden kan tänkas öka istället för att minska i framtiden.  

Förslagsvis uppdateras Samlad Effektbedömning (SEB) för att innefatta relevanta aspekter och hur 
dessa kan bedömas med hjälp av till exempel semikvantitativa schablonvärden. Ett första steg är att 
identifiera vilka ytterligare aspekter som är relevanta att beakta genom att använda befintliga verktyg 
såsom SUNRA, verktyg för att bedöma värdet av ekosystemtjänster för att göra hållbarhets-
bedömningar av riskreducerande åtgärder med fokus på översvämning och naturolyckor. 

4.4.4.1. Beräkning av översvämningsdjup, flöde och varaktighet 
För att bedöma översvämningsdjup, flöde och varaktighet används en beräkningsmodell eller en 
kombination av flera beräkningsmodeller. Till exempel har Kalantari m.fl. (2014) använt en 
kombination av MIKE SHE-moduler som tar hänsyn till avdunstning, ytavrinning, rännilsflöde (MIKE 
11) och grundvattenflöde i mättad respektive omättad zon som underlag för att beräkna ökad avrinning 
till följd av förväntade klimatförändringar och uppskatta hur detta kan påverka kapaciteten av 
vägdräneringssystemet kopplat till marktäckning. I den fallstudie som de utgick ifrån drogs slutsatsen 
att befintliga trummor är underdimensionerade när det gäller förväntade toppflöden. Liknande 
modellering för landsbygd (MIKE SHE) respektive för urbana miljöer (MIKE URBAN) föreslås även 
i denna förstudie, liksom av Kalantari m.fl. (2014), som underlag för all infrastrukturplanering. Det 
bör också vara en relevant modell för att bedöma åtgärdsbehov för att minska översvämningsrisken för 
existerande infrastruktur. Beräkningar och åtgärdsbehov bör göras för nuläge, medellång och lång sikt 
och hänsyn bör tas till anläggningens livslängd och befintlig och planerad markanvändning. 

Vid modellberäkningarna tas emellertid inte hänsyn till trummors eller ledningars nuvarande skick 
(vilket kan vara i stort behov av underhåll), vilket kan påverka kapaciteten betydligt till det sämre än 
vad som beräknas vid modellsimuleringarna.  

Underlag som behövs för beräkning av översvämningsdjup, flöde och varaktighet för olika 
återkomsttider med respektive utan åtgärd.  

Förslagsvis används en beräkningsmodell såsom de modeller och moduler som ingår i MIKE SHE. 
För att kunna utföra beräkningar med dessa modeller krävs följande underlag: 

• Topografisk information, inklusive höga vägbankar och blue spots (d.v.s. väg- och bansträckor 
med hög sannolikhet för översvämning och signifikanta konsekvenser), i GIS (finns i ROP). 

• Jordartskarta ned till cirka 10 m (finns i ROP). 

• Vegetationens täckningsgrad. Exempelvis kan detta anges i form av krontäckning, d.v.s. den 
andel av markytan som är belägen under trädkronor eller buskar, rotdjup och växtkoefficient 
(med hänsyn till säsongsvariation). Krontäckning kan till exempel uppskattas med hjälp av 
flygfoton från Google Maps (Andersson-Sköld m.fl., 2018) och schabloner på rotdjup och 
växtkoefficient finns för olika växter och kan t.ex. tas från Kalantari m.fl. (2014). 
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• Råhetskoefficient14, som till exempel kan vara den samma som används i Kalantari m.fl. 
(2014) som i sin tur var hämtad från Chow (1960) och Arcement och Schneider (1989).   

• Kännedom om diken, bäckar samt deras flöden och kapacitet eller ansatta typvärden för dessa. 
Det kan krävas inventering utöver den information som finns i befintliga kartmaterial och 
tillgänglig dokumentation hos regioner/län/kommuner. 

• Kännedom om lokalisering och kapacitet hos kulvertar, trummor och ledningar. Det kan 
krävas inventering utöver den information som finns i befintliga ritningar och tillgänglig 
dokumentation hos Trafikverket andra myndigheter. En metod som används i pågående 
inventeringsarbete är att baserat på arean för tillrinningsområdet uppskatta var en trumma 
borde vara samt dess ungefärliga dimension. 

• Historiska nederbördsdata med återkomsttider (SMHI). 

• Idag görs dimensionering enligt dagens inriktningsdokument för högsta flöde respektive 50 
års regn. Enligt svar vid expertintervjuerna bör dock dimensioneringen också ta hänsyn till 
kraftiga regn/extrem nederbörd såsom ett 200 års regn eftersom de kommer att bli mer vanliga 
till följd av klimatförändringarna. Enligt ett annat expertsvar från intervjuerna är det idag 
rimligt att dimensionera för 50 års regn men det bör också finnas en plan och beredskap för 
kraftigare flöden. 

• Kännedom om vilka delar av anläggningen som ligger i riskzonen för ökad havsnivå och 
ökade inflöden från åar och älvar för olika klimatscenarier. (Detta saknas på vissa ställen i 
landet). 

• Tidigare inträffade kraftiga regn och eventuella översvämningstillfällen samt uppmätt 
nederbörd under dessa episoder. (Detta finns delvis tillgängligt i form av inrapporterade 
händelser hos Trafikverket, SMHI, kommuner m.fl.).  

• Förväntad förändring i nederbörd till följd av klimatförändringarna. (Resultat från 
klimatsimuleringar från SMHI). 

Om åtgärden förväntas bidra till minskat översvämningsdjup och/eller färre översvämningstillfällen 
görs beräkningarna både för scenario, med respektive utan åtgärd.  

Beräkningar görs för dagens temperatur och nederbördsförhållande och för förväntade temperatur och 
nederbördsförhållanden på medellång respektive lång sikt. Beräkningar på lång sikt behöver enbart 
göras om det är relevant med avseende på åtgärdens respektive anläggningens livslängder.  

Generellt kan sägas att mätningar och okulära besiktningar/besök i fält samt expertbedömningar i 
kombination med GIS-baserade underlag krävs för att göra rätt bedömningar, något som påpekats 
såväl av de som intervjuats som i litteraturen.  

4.5. Brand 
Den ökande temperaturen medför ökad avdunstning som leder till ökad torka och därmed även ökad 
brandrisk. Torka påverkar även olika typer av vägar och vägbankar. Grusvägar dammar vid torka och 
behöver behandlas med bindemedel (salt). Asfalterade vägar kan bli hala vid intensiva regn som följer 
på längre perioder av torka på grund av att ackumulerade däcks- och oljerester bildar en hal hinna när 
vägen fuktas. Vägbankar som består av lera krymper vid torka och kan bli deformerade. Den ökade 
brandrisken är dock mer allvarlig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Brandrisken förväntas öka 
både genom en förlängd brandrisksäsong och genom att frekvensen av högriskperioder ökar (Sjökvist 
m.fl., 2013). Generellt gäller enligt de beräkningar som sammanställs av IPCC (2013) och SMHI:s 

 
14 Råhetskoffecienten beskriver en ytas släthet/råhet. 
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beräkningar för Sverige att hög brandrisk även i framtiden kommer att vara vanligast förekommande i 
de områden som redan vid nuvarande klimat är mest utsatta för brandrisk. Enligt en studie av 
(Lindgren m.fl., 2009) kan de trädfria zonerna skapa en högre sårbarhet mot höga temperaturer p.g.a. 
mindre skugga.  

Åska är en annan faktor som kan påverka brandrisken men även elleveranser och icke EMP 
(elektromagnetisk puls)-skyddade elektroniksystem (SOU, 2007:60a). En studie från Nederländerna 
visar att cirka 5 till 10 procent av alla trafikavbrott där är orsakade av förhöjda temperaturer, 
nedisning/kyla samt kraftiga vindar och åskväder (Stipanovic m.fl., 2013). Klimatunderlag (frekvens 
och intensitet) saknas avseende åska i Sverige idag och förväntade förändringar med förändrat klimat. 
Det saknas även konsekvensbedömningar för åska. (SOU, 2007:60a) och hur konsekvens-, risk- och 
åtgärdsvärdering beaktas därför inte heller vidare i denna rapport.  

I Sverige är det framförallt runt Östersjön som brandrisken ökar mest. Brandrisksäsongens längd 
beräknas i södra Sverige öka med cirka 50 dagar och i norra Sverige med 10–30 dagar. Frekvensen av 
högriskperioder ökar i hela Sverige. Runt Östersjön pekar scenarier på att högriskperioder kommer att 
förekomma varje år i slutet av seklet. Dessa beräkningar är ett medelvärde som tagits fram med en 
ensemble av sex klimatscenarier (Sjökvist m.fl., 2013).  
Väg- och järnvägssystemet kan påverkas direkt av bränder. Det finns också ökade risker för ras och 
skred i områden med skogsbrand (Karl m.fl., 2009). Bränder innebär att växter, träd och rötter kan 
förstöras vilket kan medföra att skjuvspänningen förändras och den mekaniska rotstabiliseringen i 
marken försämras. Väg- och järnvägssystemet kan också påverkas indirekt genom att ett 
brandriskområde stängs av. Stora bränder kan därför påverka alla transporter till och från flygplatser 
och hamnar. Dessa händelser förekommer redan idag allt oftare i USA och antalet fall förväntas öka 
(Karl m.fl., 2009). För att bedöma sannolikhet och omfattning för detta krävs mer studier om hur 
svenska bränder kan tänkas påverka framkomligheten.   
Skogsbränder i Sverige kan påverka luftfarten men det bedöms inte vara en stor risk enligt experter 
inom branschen (Andersson-Sköld och Johannesson, 2018). Vid krissituationer är det dock viktigt att 
hålla vägar till och från flygplatserna öppna eftersom god tillgång till flygplatser kan vara avgörande 
för att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt uppdrag. Regionala flygplatser har en oerhört viktig roll 
för krisberedskap och krishantering. Resurser för krisberedskap har minskat i samhället och det är 
viktigt att se över hur detta påverkar regionala flygplatsers förmåga vid en räddningsaktion, inte minst 
med hänsyn till den ökade brandrisk som klimatförändringen förväntas medföra.  
Bränder påverkar också sikten som kan påverka flyget vid start och landning. Detta har observerats 
under de bränder som förekommit i Florida och Kalifornien under de senaste åren. Sannolikheten för 
att sådana händelser inträffar kommer att öka (Karl m.fl., 2009).  
De samhälleliga konsekvenserna av en brand kan vara mycket stora/katastrofala med många olika 
värden som förstörs. Personer kan avlida eller skadas mycket allvarligt, hem kan brinna ned, skogs-, 
industri- och annan näring kan påverkas direkt och indirekt, samhällsviktiga funktioner kan sättas ur 
funktion, kultur- och naturvärden kan försvinna osv. En brand kan också påverka transportsektorn på 
flera andra sätt. Den kan till exempel orsaka siktnedsättning och påverka framkomlighet och 
räddningskapacitet. Det kan krävas omledning/alternativa transporter för att det inte går att ta sig fram 
inom brandområdet eller för att minska konsekvenser som kan uppstå om branden sprider sig.  

Slänter, diken och vägtrummor kan skadas till följd av röjning av brandgator eller till följd av att 
vägen trycks ut på grund av en ökad trafikmängd och tunga fordon. En ökad trafikmängd och tyngre 
fordon kan också medföra spårbildning och korrugering av vägbanan. Konsekvenserna av ökad 
trafikmängd och tyngre fordon kan uppstå dels på omledningsvägar, dels på vägar som används för 
hantering av själva branden. 
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4.5.1. Konsekvenser 
En brand kan få katastrofala konsekvenser. Därför bör man alltid eftersträva att en brand inte uppstår 
och om den uppstår bör den upptäckas i tid så att den kan begränsas. Om en brand uppstår ska den 
alltid åtgärdas. 

Var och om en brand uppkommer beror på vilka brandkällor som finns. Källor som Trafikverket 
ansvarar för, eller kan påverka, är brand och gnistbildning från järnväg, röjningsmaskiner och andra 
arbetsmaskiner samt fordonsbrand. Både sannolikheten att en brand ska uppkomma vid gnistbildning, 
och risken för brandspridning kommer att öka till följd av ökad torka i ett varmare klimat.  

Trafikverket kan ta ansvar för att deras egna och entreprenörernas arbetsmaskiner och fordonspark är i 
tillräckligt gott skick för att gnistbildning ska uppkomma. Detta kan bedömas enligt Trafikverkets 
gällande kriterier och återkommande översyn och underhåll av fordon och arbetsmaskiner. 
Trafikverket har också påpekat i ett uppdrag till regeringen att fordonsparken i landet generellt bör 
vara i tillräckligt gott skick för att gnistbildning eller brand inte ska uppstå. Detta kan säkerställas 
genom återkommande generella fordonsbesiktningar.  

Att det ska uppstå en större och/eller okontrollerad brand till följd av gnistbildning och/eller brand från 
arbetsredskap och röjningsmaskinger är störst under perioder med torka och när det råder kraftiga 
vindar. För att undvika detta krävs kriterier för när arbete får, respektive inte får, genomföras. Det som 
krävs är kriterier för restriktioner för arbete under förhållanden när brandfaran är hög (torka respektive 
tillfällen med höga vindhastigheter).  

Om en brand trots allt inträffar beror storleken på konsekvensen, och därmed den samhällsekonomiska 
kostnaden, på hur möjligheten att kontrollera och släcka branden ser ut. Detta beror på tillgång till 
tillräckligt bra vägar för de brandbekämpningsfordon som krävs samt tillgång och framkomlighet till 
flygplatser som är i tillräckligt gott skick för att kunna användas i samband med en brand. Detta 
bedöms med hjälp av kriterier för minsta nödvändiga tillgång, framkomlighet och status, på flygplatser 
och vägar över hela landet. Sådana kriterier behöver utvecklas. Genom en inventering kan 
åtgärdsbehoven bedömas i förhållande till dessa kriterier. 

Utöver Trafikverkets egna ansvarsområden spelar samverkan med andra myndigheter och aktörer en 
mycket stor roll. Exempelvis är tillgång till helikoptrar, piloter och räddningstjänstpersonal och 
beredskap vid brand avgörande för om och hur en brand kan hanteras. Inom Trafikverkets 
ansvarsområde ingår att vara delaktiga i att ta fram, öva in och säkerställa effektiva handlings- och 
beredskapsplaner utöver att säkerställa att framkomligheten fungerar. Hur väl fungerande beredskapen 
är kan bedömas genom utvärdering av övningar, handlingsplaner och beredskapsplaner samt genom 
utvärderingar av hur inträffade händelser hanterats. 

Hur stor konsekvensen av brand blir beror också på behovet av, och tillgång till, omledning, och hur 
väl denna fungerar vid en brand. Detta kan bedömas med ÅDT, typ av fordon/transportslag, alternativa 
vägars- /järnvägars status och kapacitet och kriterier för när åtgärder behöver vidtas för att säkerställa 
en tillräckligt god omledningskapacitet vid brand. 

4.5.2. Åtgärder 
Det finns flera åtgärder som Trafikverket kan och bör vidtas för att minska brandrisken och 
konsekvenserna av bränder: 

1. Säkerställ en brandsäker maskin- och fordonspark hos entreprenörer och inom Trafikverket, 
vilket görs genom återkommande översyn och underhåll av fordon och arbetsmaskiner.  

2. Begränsa tillåtligheten för när arbete på väg och järnväg får genomföras. 
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3. Säkerställ att minsta nödvändiga tillgång och status på flygplatser och vägar finns över hela 
landet.  

4. Säkerställ att en tillräckligt god omledningskapacitet finns i samband med brand. 

5. Säkerställ en god beredskap och samverkan med andra myndigheter, organisationer och 
aktörer efter brand. 

Åtgärder som kan behöva vidtas för att återställa vägen efter en brand är hyvling av vägbanan, 
komplettering av bär- och slitlager, dikning och trumbyten.  

4.5.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader 
Åtgärderna 1, 2, 3 och 5 ligger inom ramen för den löpande verksamheten för det nationella vägnätet 
och enskilda vägar med statsbidrag. Åtgärd 4, och eventuellt även åtgärd 3, kan medföra behov av 
investering.  

Åtgärd 1 och 2 

Nyttan av åtgärderna 1 och 2 är att sannolikheten för brand minskar. Nyttan är framförallt ett 
samhällsekonomiskt perspektiv med minskade oönskade konsekvenser utanför Trafikverkets 
verksamhetsområde.  

Kostnaden för åtgärd 1 består av att det kan krävas mer personella resurser för översyn och eventuellt 
för ett mer frekvent underhåll av Trafikverkets fordonspark. Kostnaden för åtgärd 2 består av den 
insats som krävs för att ta fram riktlinjer för att bedöma när arbete på väg- och järnväg får respektive 
inte får genomföras. Sådana riktlinjer arbetas för närvarande fram med hänsyn till dagens klimat och 
därför krävs ingen extra åtgärd. 

Åtgärd 1 och 2 kan dessutom medföra en förändrad kostnadsbild och förändrade 
konkurrensförhållanden på grund av dels förändrade tidpunkter för när arbete kan utföras, dels 
potentiellt högre krav på fordonsparken hos entreprenörer. Hur stor den ökade kostnaden blir beror av 
flera faktorer. Inte minst är det betydelsefullt med tydliga förutsättningar för de entreprenörer som 
berörs så att de kan optimera sin verksamhet enligt kommande förutsättningar. För att minska 
kostnaden krävs därför god kommunikation och tydliga riktlinjer till entreprenörer. 

Genomsnittlig årlig kostnad för löpande åtgärder inklusive förväntad påverkan på prisbilden hos 
entreprenör, Cdu, samt förväntad sannolik genomsnittlig besparing, E*(Ct) ur samhällsekonomiskt 
perspektiv går i princip att räkna ut. Kostnaden för att ta fram riktlinjer samt tillgängliggöra och 
tydliggöra dessa för entreprenörer, liksom prisbildsförändringen, bedöms i nuläget som mycket låga 
jämfört med den minskade risk, ökade riskmedvetenhet och minskade samhällsekonomiska kostnader 
detta medför. Därför föreslås för närvarande inte en mer fördjupad analys av nyttor och kostnader som 
kan appliceras för att bedöma detta.  

Åtgärd 3 

Kostnaden för att säkerställa att minsta nödvändiga tillgång och status på flygplatser och vägar finns 
över hela landet utgörs av en inventering av tillgänglighet och status. Baserat på resultatet av en sådan 
inventering kan åtgärder för att uppnå tillräckligt hög status på tillfartsvägar behöva vidtas. Vilka 
åtgärder som bör vidtas bedöms därefter platsspecifikt. För att beräkna kostnader och nyttor av de 
åtgärder som ska vidtas krävs platsspecifika beräkningar som innefattar ÅDT, bärighet samt behov av 
bärighet av väg. Metod och underlag som behövs för att beräkna kostnader och nyttor för att öka 
bärighet presenteras i avsnitt 4.10. För att säkerställa funktionalitet krävs dessutom säkerställande av 
avseende helikoptrar och personal. Detta ligger utanför Trafikverkets ansvarsområde men Trafikverket 
måste kommunicera behovet till ansvariga organisationer.  
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För att kunna bedöma besparingen E*(Ct) krävs dels kännedom sannolikheten för att en brand 
inträffar. Detta bygger dels på tidigare händelser och hur detta kan kopplas till torka, dels på 
kännedom om hur torkan kommer att öka. Dels beskrivning av de konsekvenser som kan uppkomma 
med respektive utan åtgärder. Nyttan är störst ur ett generellt samhällsekonomiskt perspektiv 
innefattande, och där hänsyn tas till, flera olika samhällssektorer. 

En utredning för att identifiera behov, nyttor och kostnader ur ett samhällsperspektiv, och eventuella 
forskningsbehov, bör genomföras på uppdrag av MSB i samverkan med SMHI, Transportstyrelsen 
och/eller Luftfartsverket, samt Trafikverket.  

Åtgärd 4 

För att bedöma kostnaderna som kan förknippas med att säkerställa en tillräckligt god 
omledningskapacitet görs kostnadsberäkningen på samma sätt som beskrivs i avsnitt 4.4 
(Översvämning) med hänsyn till varaktighet, återställningstid och förväntad återkomsttid för brand 
samt de kostnader som detta kan medföra. 

4.5.4. Underlag som behövs 
För brandrisker bör ett forskningsprojekt förslagsvis utföras på uppdrag av MSB i samverkan mellan 
SMHI, Transportstyrelsen, Luftfartsverket, Trafikverket m.fl. intressenter.  

Exempel på vad som bör ingå i ett sådant projekt med hänsyn till Trafikverkets ansvarsområden är: 

• Kartläggningar och inventering av tillgång till utrustning och fordon (väg, luft, vatten) samt 
personal för dessa. 

• Kartläggningar och inventering av uppställningsmöjligheter, tillgänglighet och befintliga 
vägars skick, flygplatser och annan infrastruktur med avseende på att klara branden i sig, 
belastning av tunga fordon, evakuering, alternativa transportvägar osv. 

• Kartläggningar och inventering av risk för brandspridning och hur detta kan klassificeras 
(risker för gnistbildning, typ av vegetation etc.). 

• Kartläggningar och inventering av möjligheter för evakuering. 

• Bedömning av vad som är tolerabel risk och identifiera eventuella åtgärdsbehov.  

• Identifiering av åtgärder. 

• Utvecklandet av en a metod för effektbedömning, samhällsekonomisk analys och prioritering 
av åtgärder. 

Det behöver också utvecklas en metod specifikt för att utvärdera sannolikhet, konsekvenser och 
åtgärder av åska med hänsyn till förväntade klimatförändringar. Detta bör i ett första steg omfatta en 
bedömning av förväntad förändring avseende frekvens och intensitet vilket behöver bedömas av 
SMHI. Detta steg innefattar också att ta fram ett klimatindex för åska, avseende frekvens och intensitet 
idag och med hänsyn till förväntade klimatförändringar. 

4.6. Kraftiga vindar och förändrade vindsystem 
Kraftiga vindar ses allmänt som ett problem både inom väg- och järnvägsområdet och med 
klimatförändringarna kan tillfällen med höga vindhastigheter förväntas bli mer vanligt.  

4.6.1. Konsekvenser 
Särskilt broar är känsliga för kraftiga vindar. Träd som faller över vägar kan orsaka sämre 
framkomlighet och ibland även olyckor (Figur 4–6). Träd som faller över ledningar har tidigare varit 
ett problem.  
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Ett idag vanligt problem är att kraftiga vindar medför en större mängd löv på spåren vilket ger fler 
tillfällen med halka, vilket i sin tur sliter på hjul och räler.  

Dessutom kan kraftiga vindar försämra stabiliteten för fordonsläp och tågvagnar och leda till risk för 
att last blåser av samt till försämrad åkkomfort. Lastbilar är särskilt känsliga för vind. Vid vindstyrkor 
på över 20 m/s blir lastbilsekipage väldigt ostabila.  

 
Figur 4–6. Nedblåst träd (foto: Eva Liljegren). 

Vinden påverkar inte bara vägkonstruktioner så som broar och vägskyltar eller skyltportaler utan även 
havsvattenståndet (Figur 4–7). Det gör att kustnära vägar kan påverkas inte bara av höjda 
havsvattennivåer med översvämningar utan även av erosion om vatten dras undan vid högtryck och 
frånlandsvind. Brokonstruktioner är särskilt utsatta under kraftiga vindar både av den direkta påverkan 
av vinden och av vågor som pressar mot brofundament (Meyer och Weigel, 2011).  
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Figur 4–7. Vänster: Varning för hård vind Öresundsbron oktober 2018. Höger Översvämningsrisk i 
Göteborg. Foto: Eva Liljegren. 

Åtgärder 

Numera pågår ett arbete med att längs en 4000 km lång järnvägssträcka rensa bort höga träd från 
området närmast järnvägen som kan riskera att rasera kontaktledningarna. Idag bedöms inte längre 
fallande träd vara ett stort problem för ledningarna. Dock kan extrema väderfenomen som stormar 
påverka strömtillförseln. 

Vid kraftiga vindar kan spår behöva inspekteras mer frekvent gällande nedblåsta grenar eller andra 
hinder. 

Vid kraftiga vindar kan tillfälliga hastighetsbegränsningar behöva införas för broar och vissa 
vägsträckor. Broar och vägsträckor kan också behöva stängas av (Galbraith m.fl., 2005). Långa broar 
och kabelbroar är särskilt utsatta för hårda vindar och styrkan och hållfastheten i kablarna kan behöva 
förstärkas (Meyer och Weigel, 2011).  

Det kan finnas behov av att stärka eller skydda materialet som används i brokonstruktionen för att den 
ska klara kommande påfrestningar från hårda vindar, ökad fukt och våldsamma stormvågor (Meyer 
och Weigel, 2011).  

4.6.2. Bedömning av effekt och underlag som behövs 
För att kunna beräkna förväntad effekt av åtgärder för kraftiga vindar med hänsyn till förväntade 
klimatförändringar krävs kännedom om åtgärdsbehovet idag. En inventering av behov av att stärka 
eller skydda materialet som används i brokonstruktionen för att den ska klara kommande påfrestningar 
från hårda vindar, ökad fukt och våldsamma stormvågor behöver därför göras för dagens situation för 
att få en uppfattning av åtgärdsbehov, åtgärdskostnader och förväntad effekt med hänsyn till dagens 
situation.  

För att kunna bedöm den förväntade skadekostnaden med hänsyn till klimatförändringarna krävs ökad 
kunskap om förväntad frekvens och styrka på vindar. Detta behöver tas fram av SMHI. Denna 
kunskap används tillsammans med erfarenheter från tidigare händelser för att bedöma den förväntade 
skadekostnaden. Den förväntade skadekostnadsreduktionen kan därefter baseras på den erfarenheter 
från åtgärder som redan genomförts och med hänsyn till förväntade förändringar. Detta gäller även 
investeringskostnader och kostnader i den löpande verksamheten med respektive utan åtgärder.  
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4.7. Påverkan på vägbanan 
För asfaltsbelagda vägar medför en höjning av temperaturen ökad spårbildning i de bitumenbundna 
lagren till följd av att materialets styvhet minskar (SOU, 2007:60a, Erlingsson, 2012). När 
temperaturen är låg sker deformation endast i ett initialskede, därefter är deformation endast marginell 
(Arvidsson m.fl., 2012, Nilsson och Huvstig, 2009). Detta betyder att den ökande temperaturen under 
vinterhalvåret leder till en marginell ökning av spårbildning under vinterhalvåret (Figur 4–8). Under 
sommarhalvåret, däremot, kan fler dagar med högre temperaturer än vad vi har idag ge en något ökad 
spårbildning. Detta beror på att vid höga temperaturer är den initiala deformationen stor, men även 
därefter ger varje lastpuls ett tillägg till den plastiska deformationen. När detta sedan upprepas varje år 
kan detta leda till att beläggningen får en kortare livslängd (Arvidsson m.fl., 2012, Nilsson och 
Huvstig, 2009). 

 
Figur 4–8. Spårbildning i asfalt. Foto: Mostphotos. 

Även utmattningsegenskaper och beständighet (som t.ex. stensläpp) kommer att påverkas av den 
förhöjda temperaturen (Said, 1997). 

Mildare vintrar kan förväntas resultera i mindre tjäle och färre frys/tö-cykler i de södra delarna av 
Sverige. Detta medför minskat behov av dubbdäcksanvändning och därmed mindre vägslitage samt 
mindre bildning av slitagepartiklar (SOU, 2007:60b, Gustafsson, 2016). Det innebär också minskad 
risk för uppkomst av lågtemperatursprickor och förbättrad utmattningshållfasthet (Arvidsson m.fl., 
2012, Said, 1997).  

I de mer nordliga delarna av landet kommer det istället att bli fler frys/tö-cykler vilket medför minskad 
beständighet och en ökning av stensläpp (Arvidsson m.fl., 2012, SOU, 2007:60a, Said, 1997). Det kan 
också medföra ökad dubbdäcksanvändning (SOU, 2007:60a, Arvidsson m.fl., 2012) och därmed ökat 
vägslitage samt ökad bildning av slitagepartiklar.  

Ökad temperatur kommer även att medföra en bättre läkning av mikrosprickor (SOU, 2007:60a, Said, 
1997). Såväl påverkan som läkningsförmågan skiljer sig mellan olika typer av bitumen (konventionellt 
respektive polymer-modifierat bindemedel). Slitlagrets nötningsbenägenhet är emellertid framförallt 
beroende av stenmaterialet i slitlagret och i mycket mindre grad beroende på vilken typ av bitumen 
som används. Dubbdäcksslitaget är starkt beroende av vägytans fuktighet. Nötningen på slitlagret är 



VTI rapport 1023  51 

betydligt större på en våt än en torr vägyta (Jacobson och Wågberg, 2007). Även saltning och andra 
vinterväghållningsåtgärder påverkar nötningsbenägenheten särskilt i kombination med våta vägbanor. 
Saltning gör att vägen håller sig våt längre (Amini och Tehrani, 2014, Jacobson och Wågberg, 2007). 
Förändrat saltningsbehov till följd av förändrat klimat kommer därför att också att påverka nötningen.  

Förändrad vinterväghållning kommer att påverka avrinning och spridning av vägsalt till den 
omgivande miljön. Det blir minskad belastning för områden där underhållsbehovet minskar och ökad 
belastning i de områden där behovet kommer att öka. Den ökande saltningen i norr kan öka 
nedbrytningen av broar och andra betongkonstruktioner. 

Kortare tjälperiod och minskad tjällyftning förväntas leda till minskad förekomst av tjälsprickor och 
minskad deformation i över- och underbyggnad (SOU, 2007:60b). Detta medför minskat 
underhållsbehov och bidrar till att vägars livslängd ökar. Den kortare tjälperioden kan emellertid ge 
problem i de fall man använder tjälen för att öka vägens bärighet. Detta kan påverka vägens 
nyttjandegrad, eller ställa större krav på underhåll (Arvidsson m.fl., 2012).  

Ökade temperaturer påverkar inte bara asfalten genom spårbildning utan även genom så kallad 
blödning där bindemedlet i asfalten mjukas upp och stiger mot ytan. Blödning blir särskilt tydligt på 
ställen där bilar bromsar mycket, på avfartsramper och i kurvor där ytan slipas (Figur 4–9). Mindre 
vägar är mer utsatta på grund av den något sämre väguppbyggnaden med fler potthålslagningar och 
sprickförseglingar. När det kommer vatten på vägytor som slipats, påverkas friktionen vilket kan leda 
till halkolyckor. Problem till följd av blödning syntes tydligt under den varma sommaren 2003 i 
Storbritannien där mindre vägar blev mer hala (Standley m.fl., 2009).   

 
Figur 4–9. Blödande beläggning. Foto: Nils Gunnar Göransson. 

Det är svårt att förutspå var blödningar kan uppstå, men nybelagda vägar har en tendens att blöda. Det 
samma gäller för lagningar med försegling. Dessutom kan vägar med äldre beläggning och de som 
redan är nötta drabbas av blödning. Enligt Lawson (2006) kan blödning förebyggas när asfaltering 
förläggs till de varmare månaderna för att asfalten ska hinna sätta sig innan väderleken blir kallare. 
Lawson och Senadheera (2009) menar också att asfalt som är anpassad för ett kallare klimat får större 
problem med blödning vid varma temperaturer. Det är en aspekt som kan vara viktig att tänka på i ett 
förändrat klimat i Sverige.  
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4.7.1. Konsekvenser av spårutveckling och blödande asfalt 
Spårbildning i vägbanan påverkar hastighet och olycksrisk genom att spåren kan ge ojämn friktion, 
styrningssvårigheter, sidoförskjuten körning och vatten i spåren. Vatten i spåren kan i sin tur förutom 
vattenplaning medföra isbildning med försämrad friktion och därmed halkolyckor. Spårbildning kan 
också försvåra snöröjning och öka behovet av saltning samt leda till trafikstörande reparationsarbete 
(Alm, 1977, Trafikverket, 2012). 

Blödande asfalt kan medföra hala vägbanor som i kombination med spårdjup och vatten ökar risken 
för ytterligare olyckor. Blödande asfalt kan också göra vägen klibbig vilket gör att bindemedlet som 
ligger som en fet yta på asfalten fäster i passerande däck som därmed river upp asfalten och orsakar 
skador i asfalten (Lawson och Senadheera, 2009).  

Hur stor konsekvensen av spårutveckling och blödande asfalt blir beror på vägens skick, vilket 
bedöms med hjälp av befintliga och kontinuerligt återkommande inventeringar. Varje år mäts 
tvärgående och längsgående ojämnheter av vägytan i det statliga vägnätet. (Trafikverket: 
underhållsstandard belagd väg 2011). För längsgående ojämnheter används International Roughness 
Index (IRI, mm/m) som mått. Det finns särskilda gränsvärden gällande längsgående ojämnheter, 
spårdjup, makrotextur och kantdjup, som måste uppfyllas. Metoder för att mäta dessa finns beskrivna 
av Lundberg m.fl. (2015). Eftersom stor påverkan kan ske på vägen, mellan dessa mätningar, ingår 
även regelbundna inspektioner av alla vägar inom respektive driftkontrakt. Enligt Trafikverkets 
Standardbeskrivning för basunderhåll väg (2017) ska inspektioner av vägarna ske tre gånger per vecka 
på de högst trafikerade vägarna och något mer sällan på mindre vägar Trafikverket (2017a). Skulle det 
förekomma särskilda omständigheter så som tjällossning, risk för hala eller blödande beläggningar, 
kraftig vind, kraftig nederbörd eller översvämningar krävs tätare inspektioner än så.    

Åtgärdsbehovet bedöms med klassificeringskriterier för detta. Frekvensen på uppföljande 
inventeringar och bedömning av åtgärdsbehov tas fram i en åtgärdsplan baserad på dagens vägsstatus 
och klimat samt med hänsyn till att temperaturen kommer att öka och vintersäsongens längd kommer 
att minska. 

Den totala konsekvensen beror också av hur mycket och vilken typ av trafik som påverkas. Detta kan 
bedömas med ÅDT. 

4.7.2. Åtgärder  
Utöver kontinuerligt underhåll krävs en underhållsplan som i ett livscykelperspektiv utgår från dagens 
vägsstatus och klimat och som samtidigt tar hänsyn till att temperaturen kommer att öka och 
vintersäsongens längd kommer att minska. Det innebär att vägytan behöver anpassas och standarder 
ändras. I annat fall kan mer underhållsarbete komma att behövas med påföljande förseningar för 
väganvändare. 

De vanligaste underhållsåtgärderna för blödande asfalt är att addera någon typ av aggregat av olika 
kornstorlek på den blödande asfalten, att kyla ner asfalten med vatten eller att ta bort den blödande 
asfalten och lägga ny. Av dessa anses enligt Lawson och Senadheera (2009) att tillförsel av större 
grusmaterial samt nyläggning av asfalt är de lösningar som ger längst hållbarhet. Dessa är också 
dyrast. Val av metod har att göra med orsaken och återfallet av blödningen vilket därför är viktigt att 
fundera på innan valet av åtgärder görs. 

Polerad asfalt kan åtgärdas genom att oljegrus läggs i hjulspår. Metoder bör anpassas till typ av väg. I 
en korsning med mycket inbromsning och acceleration behövs en annan typ av metod än vad som 
passar på en väg med konstant hastighet.  
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4.7.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader  
Styrningssvårigheter till följd av spårbildning eller blödning i bitumenlagret leder till nedsatt hastighet 
och därmed påverkas inte bara säkerheten utan även framkomligheten. Strategiskt viktiga vägar kan 
därför behövas underhållas oftare än mindre viktiga vägar. Effektbedömning utförs enligt föreslagen 
kalkyl för åtgärder i löpande verksamhet (ekvation 2 och 3, avsnitt 2.3) där 

Ct är förändring av samhällsekonomisk skadekostnad år t (skillnaden i skadekostnad 
med och utan åtgärd för minskad risk för skada), d.v.s. 

Ct = f (ÅDT) (ÅDT påverkar både skada och antal som påverkas), vägens uppbyggnad, 
hastighet, dubbdäcksanvändning, förändrad temperatur, och förändrad förekomst av 
vatten på och i vägen) d.v.s. 

Ct = f(K, förändrad temperatur, förändrad förekomst av vatten på och i väg). För 
blödning har vattenförekomsten betydelse i fråga om ökad risk för vattenplaning. 

Regelbunden inventering av underhållsbehov med avseende på spårbildning för olika 
vägar och vägtyper ingår idag i de vanliga driftkontrakten. Varje år utförs dessutom 
fältmätningar av IRI (ojämnheter i vägytan) för att identifiera underhållsbehov i 
förhållande till gränsvärden. Kunskap för att kunna beräkna framtida förändringar av 
spårdjupet, utifrån parametrar så som ÅDT, hastighet, förändrad temperatur etc, 
saknas dock och därför behövs forskning i laboratorium och fält samt även 
modellutveckling. 

Cdu är genomsnittlig årlig kostnad för löpande åtgärder som minskar risken för 
framtida skada på infrastrukturen  

E(Ct), d.v.s. statistiskt förväntningsvärde av inbesparad skadekostnad år t, beräknas enligt: 

 

 
E*(Ct) = (Prob1t ∙ C1t + Prob2tC2t +Prob3tC3t + ……..+ProbntCnt) 

där  

Probit betecknar förekomsten av dessa händelser idag baserat på någon form av 
återkomsttid samt för framtiden baserat på förväntad temperaturökning och nederbörd 
enligt SMHI:s regionala prognoser (om större noggrannhet önskas kan simuleringar 
med t.ex. Solveig eller annan strålningsmodell användas samt de modeller som 
används för att bestämma översvämningsdjup).  

4.7.4. Underlag som behövs 
De underlag som används för att bedöma behov av underhållsåtgärder, kommer från de årliga 
mätningar som görs av bland annat vägytans ojämnheter i fråga om längsgående och tvärgående 
ojämnheter och texturvariationer. Gränsvärden för spårdjup och textur återfinns i Tabellerna 4–3 och 
4–5 nedan. 

I databasen för vägyta (PMS Pavement Management System) återfinns vägytedata, trafikinformation 
och beläggningshistorik. 

En underhållsplan baserad på dagens vägstatus och klimat med hänsyn till kommande behov ur en 
vägs livscykelperspektiv och ett allt varmare klimat behöver utvecklas. Inventeringar behöver utföras 
för att kunna identifiera och bedöma åtgärdsbehov. Underhållsplaner redovisas förslagsvis i GIS. 
Metod för klassificering och prioritering av underhållsbehov för olika vägtyper finns beskrivet i 
Trafikverkets Underhållsstandard belagd väg 2011.  
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Erfarenheter av kostnader från tidigare utfört underhåll samt offerter från tidigare rapporterade behov, 
åtgärder och prognoser av vägytestatus som finns i PMS (pavement management system) används som 
underlag för att bestämma årliga kostnader för underhållet idag. Ur ett Trafikverksperspektiv är denna 
information dessutom av betydelse för att kunna bedöma kompetens och resursbehov generellt, för 
nuläget och framtiden med hänsyn till kommande klimatförändringar. Ett projekt för att bedöma 
kompetens och resursbehov för spårinfrastruktur pågår (Torstensson m.fl., 2019). 

Nedan (Tabell 4–2 till 4–5) finns de gränsvärden som gäller för respektive typ av mätvärden gällande 
tvärs- och längsgående deformationer. Tabellvärdena behöver dock uppdateras med hänsyn till 
klimatförändringar. 

Tabell 4–2. Krav på IRI-värden i mm/m baserade på trafik och skyltad hastighet (ur Trafikverkets 
underhållsstandard belagd väg 2011. 

Trafik 
(fordon/dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 
120 110 100 90 80 70 60 50 

0–250  ≤ 4,3 ≤ 4,7 ≤ 5,2 ≤ 5,9 ≤ 6,7 ≤ 6,7 ≤ 6,7 
250–500  ≤ 4,0 ≤ 4,4 ≤ 4,9 ≤ 5,5 ≤ 6,3 ≤ 6,3 ≤ 6,3 
500–1000  ≤ 3,7 ≤ 4,1 ≤ 4,5 ≤ 5,1 ≤ 5,8 ≤ 5,8 ≤ 5,8 
1000–2000  ≤ 3,0 ≤ 3,3 ≤ 3,7 ≤ 4,2 ≤ 4,8 ≤ 5,2 ≤ 5,2 
2000–4000 ≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 
4000–8000 ≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 
> 8000 ≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 

 

Tabell 4–3. Krav på spårdjup i mm baserade på trafik och skyltad hastighet (ur Trafikverkets 
underhållsstandard belagd väg 2011). 

Trafik 
(fordon/dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 
120 110 100 90 80 70 60 50 

0–250  ≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 ≤ 30,0 ≤ 30,0 ≤ 30,0 
250–500  ≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 22,0 ≤ 22,0 ≤ 27,0 ≤ 27,0 ≤ 27,0 

500–1000  ≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 20,0 ≤ 20,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 
1000–2000  ≤ 15,0 ≤ 16,0 ≤ 17,0 ≤ 18,0 ≤ 20,0 ≤ 21,0 ≤ 21,0 
2000–4000 ≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 
4000–8000 ≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 

> 8000 ≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 

 

Tabell 4–4. Krav på kantdjup i mm baserade på trafik och skyltad hastighet (ur Trafikverkets 
underhållsstandard belagd väg 2011). 

Trafik 
(fordon/dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 
120 110 100 90 80 70 60 50 

0–250 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 
250–500 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 
500–1000 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
1000–2000 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
2000–4000 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
4000–8000 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 
> 8000 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 
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Tabell 4–5. Krav på makrotextur, Mean Profile Depth (MPD) i mm baserade på trafik och skyltad 
hastighet (ur trafikverkets underhållsstandard belagd väg 2011). 

Trafik 
(fordon/dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 
120 110 100 90 80 70 60 50 

0–250  ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 
250–500  ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 
500–1000  ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 
1000–2000  ≥ 0,33 ≥ 0,33 ≥ 0,33 ≥ 0,28 ≥ 0,28 ≥ 0,28 ≥ 0,28 
2000–4000 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 
4000–8000 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 
> 8000 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 

Lundberg m.fl. (2015) konstaterade att när uppmätta värden för ojämnheter medelvärdebildas över 100 
m, enligt de standardutföranden som Trafikverket använder i nuläget kan en del mindre skador inte 
identifieras i mätresultatet. De föreslog därför att kantdjup borde mätas över 1 meter istället. Vidare 
rekommenderades en del nya mått på lokal ojämnhet som idag mäts med hjälp av en rätskena. Det 
föreslagna måttet på lokal ojämnhet baseras på hjul- och chassiacceleration (LOhjul resp LOchassi) 
beräknat med den kvartsbilsmodell som IRI-beräkningen använder. Se Lundberg m.fl. (2015) för 
detaljerade beskrivningar.   

Vidare föreslår Lundberg m.fl. (2015) att måttet MPD (Mean Profile Depth) ska användas på 
högtrafikerade vägar för att detektera de mindre skadetyperna såsom separationer, stensläpp och 
krackeleringar. Att mäta megatextur kan göras för att hitta större skador såsom slaghål, obehagliga 
skarvar och större beläggningsskador.  

Beroende på vägtyp behöver måtten justeras. På vägar med vägklasser där kvaliteten är sämre och där 
diverse lagningar med olika metoder och olika material är tillåten, blir det onödigt att mäta små 
skador, eftersom dessa lagningar ger ett varierat resultat i måtten för makrotextur trots att vägytan är 
hel. Därför bör endast megatextur mätas på det mindre vägnätet. På det högtrafikerade vägnätet bör 
MPD och megatextur användas.  

4.8. Solkurvor på järnväg 
Vid förhöjda temperaturer kan tågrälers termiska utvidgning resultera i tryckande spänningar som 
orsakar solkurvor (Figur 4–10). Detta orsakar redan idag trafikavbrott. Trafikavbrotten kan vara en 
direkt följd av urspårningar men vanligare är att trafiken stängs av eller tar annan väg för att undvika 
att urspårning sker. Risken för att solkurvor ska uppkomma beror främst på spårets konstruktion och 
underhållsstatus. Ofta handlar det om att den spänningsfria temperaturen i rälerna är för låg i sektioner 
av spåret. Vid lagningar och svetsningar kan de nya rälsektionerna komma att ha en annan 
spänningsfri temperatur än den som var där innan.  
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Figur 4–10. Exempel på solkurvor på svenska järnvägar. Vänster: I Björbo 2017. Höger: I 
Västeraspby 2018. Bilderna är från Trafikverket (2018c). 

Enligt Trafikverkets dokument Solkurvor – en allvarlig störning (Trafikverket, 2015b) är det även 
viktigt med välunderbyggd ballast. För att kunna stå emot de spänningar i rälen som genereras vid 
ökade temperaturer måste rälerna ligga i en ballast som är välpackad och stabil. Vid arbeten i och i 
närheten av spåren kan packningen och stabiliteten i ballasten försämras vilket vid ökade 
lufttemperaturer försämrar spårets stabilitet och därmed ökar risken för en solkurva (Trafikverket, 
2015b). Det finns en skillnad mellan skarvfria spår och skarvspår. Rälerna i ett skarvfritt spår hindras 
från att expandera och är via kraftiga befästningar monterade på betongsliprar inbäddade i packad 
makadamballast. I skarvspår däremot tillåts begränsad rälförlängning i skarvarna. Dock ger dess 
typiska konstruktion med spikbefästning på träsliprar vilka i sin tur vilar i grusballast, en sämre 
stabilitet och lägre motståndskraft mot solkurvor jämfört med det skarvfriaspåret (Trafikverket, 
2015b). Skulle skarvöppningarna vara stängda eller inte fungera av någon orsak, ökar risken för 
solkurvor ytterligare.  

De brister som kan leda till solkurvor är att: 

• det är för låg spänningsfri temperatur i skarvfria spår,  

• slutna skarvöppningar eller att skarvförbanden i skarvspåren inte fungerar,  

• ballasten inte är tillräckligt packad eller det är för liten mängd,  

• befästningar är bristfälliga, 

• det finns spårlägesfel i sid- och höjdled. 

4.8.1. Konsekvenser  
Hur stor konsekvensen blir beror på hur mycket, samt vilken trafik som påverkas och hur länge, vilka 
omledningsmöjligheter/tillgång till alternativa transportsätt som finns samt vilka samhällsviktiga 
verksamheter som påverkas av förseningar och/eller inställd trafik. Detta kan bedömas baserat på ÅDT 
samt resenärs- och godsflöden.  

Om ett spår är svagt eller starkt spår beror bland annat på om det är skarvfritt eller inte, men det beror 
även på klämkraft och befästningar. Spåren kan bli upp till 28 °C varmare än omgivande 
lufttemperatur (Peterson m.fl., 2008a). Typiskt värms spåren upp till omkring 17–22°C över 
omgivande lufttemperatur och enligt Peterson et al. (2006) har studier visat att solkurvor kan inträffa 
vid rälstemperaturer kring 47 °C för svaga spår och vid 54 °C för starka spår. Det gör att 
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lufttemperaturer kring 24,5 °C för svaga spår och 32,2 °C för starka spår skulle kunna användas som 
riktmärken för när extra vaksamhet och eventuella åtgärder ska sättas in (Peterson et al. 2006). I ett 
förändrat klimat kommer också spårens orientering att spela roll särskilt utifrån årstider. En 
sydsluttning påverkas mer av värmestress än en sträckning som ligger skyddat mot norr.  

De spänningsfria temperaturerna skiljer sig åt i olika länder beroende på olika standarder. Det gör att 
temperaturer för när hastighetsbegränsningar ska sättas in kan variera mellan olika länder. Chapman 
m.fl. (2008) konstaterade att för Storbritannien är den spänningsfria temperaturen 27 °C. Där föreslås 
att extra vaksamhet ska iakttas vid rälstemperaturer som ligger 32 °C över den spänningsfria 
temperaturen för spår som håller god standard. För spår som inte har tillfredställande ballast föreslås 
den istället ligga på 10 °C. Vidare föreslås att hastighetsrestriktioner ska sättas in vid temperaturer på 
37 °C, respektive 13 °C över spänningsfri temperatur.  

Enligt Trafikverkets TDOK 2014:0520s ska hastighetsbegränsningar införas vid höga temperaturer 
som infaller efter spårarbeten. Vilka temperaturer som styr hastighetsbegränsningarna varierar mellan 
olika typer av spår och ballast. Vid betongsliperspår infaller hastighetsbegränsningar vid temperaturer 
över 35 °C medan de för träsliperspår sker vid temperaturer över 25 °C för spår i makadamballast och 
vid temperaturer över 20°C för spår i grusballast. Gränserna är också beroende av trafikbelastningen. 
Beräkningsexempel för hastighetsbegränsningar finns i TDOK 2014:0520. Formeln som används är 
följande: ∆T = Tf - To , där Tf är förväntad högsta rälstemperatur och To är spänningsfri temperatur. I 
dokumentet finns också tabeller som visar vilka hastighetsbegränsningar som gäller.  

4.8.2. Åtgärder  
För att minimera konsekvenserna krävs kontinuerligt underhåll. Det krävs dock en underhållsplan för 
att minimera underhållskostnaderna ur ett livscykelperspektiv. Underhållsplanen bör utgå från dagens 
status på järnvägen och dagens klimat, men även ta hänsyn till stigande temperaturer och mer 
frekventa extremväder såsom värmeböljor.  

Åtgärder för att motverka risker för solkurvor inkluderar att hålla koll på ballasten. Det ska finnas 
tillräckligt med ballast och den ska vara bra packad. Det är viktigt att underhålla och vid behov byta ut 
dåliga rälsbefästningar och sliprar. Sliprarna har en roll i att skapa en klämkraft mot rälen. Skulle 
sliprarna vara defekta minskar klämkraften vilket ökar risken för spårutvidgning. Det är också viktigt 
att rälerna har rätt spänningsfri temperatur. Vid t.ex. spårriktning eller rälsbyte kan spåret behöva 
neutraliseras så att den spänningsfria temperaturen återställs till det neutraltemperaturområde där inga 
längdkrafter verkar i rälerna. Neutraliseringen ska utföras enligt TDOK 2013:0664 Banöverbyggnad – 
Skarvfritt spår, Krav vid byggande och underhåll. Den spänningsfriatemperaturen i rälerna kan behöva 
justeras utifrån ett varmare klimat, vilket också kan bli möjligt eftersom de lägsta vintertemperaturerna 
också förväntas öka. Andra åtgärder är att införa hastighetsrestriktioner, kortare tåg med kortare 
bromssträcka och med lättare last för att på så sätt minska på den stress som läggs på rälerna.  

Efter den varma sommaren 2018 som innebar en stor ökning av antalet solkurvor på alla typer av spår 
i Sverige, har Trafikverket tagit fram en handlingsplan för solkurvor. Den innefattar att: 

• samarbeta med underhållsdistrikt och trafikledning för att förbättra rapporteringen, 

• identifiera och åtgärda riskzoner för solkurvor, 

• följa upp att solkurvor åtgärdas enligt regelverket och 

• följa upp att arbete i spår genomförs enligt regelverket.  

Dessutom påtalas specifika åtgärder för skarvspår respektive skarvfritt spår (Trafikverkets Nationell 
arbetsgrupp Solkurvor, Solkurvor 2018 – statistik, analys och förslag på åtgärder, 2018). 
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4.8.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader  
För att bedöma skadekostnadsreduktionen med avseende på åtgärder i löpande verksamhet används 
ekvation 2 och 3 i avsnitt 2.3, där Probit baseras på någon form av återkomsttid, samt för framtida 
klimat, baserat på förväntad temperaturökning enligt SMHI:s regionala klimatmodeller som eventuellt 
nedskalats till lokalnivå, inklusive skugglägen utifrån SOLVIEG samt beräkningsmodeller för 
rältemperaturer ∆T = Tf - To , där Tf är förväntad högsta rälstemperatur och To är spänningsfri 
temperatur. 

För att beräkna kostnader av de driftstopp och förseningar som kan orsakas av solkurvor används 
ASEK restidsvärden och modeller som Bansek och Samgods. Liksom för översvämningar spelar 
varaktigheten och inverkan på kapacitetsutnyttjandet en stor roll. Det finns behov av forsknings och 
utredning för att kunna förutsäga detta.  

4.8.4. Underlag som behövs  
Järnvägens skick bedöms med hjälp av befintliga, samt kontinuerligt återkommande inventeringar. 
Åtgärdsbehovet bedöms med klassificeringskriterier för detta. Frekvensen på uppföljande 
inventeringar och bedömningar av åtgärdsbehov tas fram i en åtgärdsplan baserad på dagens 
järnvägsstatus och klimat samt med hänsyn till stigande temperatur och mer frekvent extremväder 
såsom värmeböljor.  

För att kunna bedöma konsekvenser av solkurvor på järnväg behövs: 

• Metod och kriterier för klassificering och prioritering av underhållsbehov med avseende på 
solkurvor beroende på mängd trafik, omlednings-/alternativa transportmöjligheter och vilka 
typer av transporter som påverkas. Detta behöver utvecklas. 

• Inventering och klassificering av dagens underhållsbehov med avseende på solkurvor. 
Inventeringen baseras på befintliga inventeringar, nya platsspecifika inventeringar och 
inrapporteringar. Dessa underlag finns i TMALL 0333 Solkurverapport och TDOK 2014:0667 
BVR 1586.12 – Solkurvor – Rapportering). 

• Data över rälernas spänningsfria temperaturer saknas i de databaser som Trafikverket 
använder. Det behövs för ett effektivt förebyggande underhåll.  

• De schablonmässiga effektsamband som finns gällande hastighetsnedsättningar behöver 
utvecklas för att även inkludera följdeffekter av hastighetsnedsättningar på andra tåg, såsom 
spruckna tidtabeller etc.  

• En underhållsplan baserad på dagens underhållsbehov med kriterier och strategi som kan 
appliceras på kommande behov i ett varmare klimat tas fram.  

Förslagsvis redovisas inventeringar och underhållsplaner i GIS. 

4.9. Skador på brokonstruktioner och tunnlar  
Extrem värme kan förorsaka expansion av broskarvar och kan påverka broars funktionalitet vilket ökar 
behovet av underhåll och därmed ökar underhållskostnaden (Karl m.fl., 2009).  

Det är inte bara broskarvar som kan komma att expandera utan även andra delar av en bro som 
exempelvis skyddsräcken och broplattor. Hur en bro påverkas beror mycket på vilket material som 
bron är byggd av. Om avståndet mellan olika material i bron är för kort kan dessa delar komma att 
skava mot varandra vid expansion vilket påverkar funktionaliteten. I de fall där brobefästningar eller 
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fundament består av betong finns en risk att betongen expanderar och trycker på själva 
brokonstruktionen vilket kan orsaka skador i beläggningen på bron (Figur 4–111). 

 
Figur 4–11. Järnvägsbro. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos. 

Brokonstruktioner påverkas även av klimatfaktorer som fukt och frys- och töcykler. På samma sätt 
som järnvägsväxlar kan frysa kan även öppningsmekanismen på en öppningsbar bro frysa vilket kan 
orsaka långa förseningar. I Trafikverkets handbok för öppningsbara broar (Gustavsson, 2007)  finns 
temperatur, is och snö med som exempel på felscenarier i beskrivningen för riskanalysarbete.  

Vidare kommer ökade antal frys- och töcykler i norra delar av Sverige, i kombination med ökad 
temperatur och fuktighet att medföra ökad korrosion av armeringsjärn vilket medför ökad 
nedbrytningshastighet av betongbroar (Minna Karstunen, Professor Geoteknik, Chalmers, personlig 
kommunikation, 2019-05-10). 

Nasr m.fl. (2019) har gjort en litteratursammanställning gällande klimatförändringens inverkan på 
broar. De nämner ett antal risktyper såsom beständighetsrisker, funktionsrisker, geotekniska risker, 
risker i samband med ökad belastning, olycksrelaterade risker, risker relaterade till extrema 
naturhändelser och risker relaterade till drift som exempelvis ökade driftkostnader för snöborttagning 
eller högre frekvens av tillfälliga brostängningar. Inom området för geotekniska risker nämns bland 
annat risk för kollaps av broslänter, sättningar och ökad belastning av pålar. Belastningsriskerna är 
relaterade till högre belastning av vågkrafter mot bropelare och fundament men även högre 
vindbelastning.  

Extrem värme kan även påverka tunnlar, men i vilken grad beror främst av tunnelns storlek, 
användningsområde och geografiskt läge. Djupa tunnlar i alperna kan värmas till mellan 30 °C och 
50 °C till följd av geotermisk energi, medan vissa tunnlar i berg med diametrar omkring 10–12 m 
håller en konstant temperatur kring 15 °C året runt (Barla och Di Donna, 2018). För mindre tunnlar 
såsom tunnelbanor i städer där diametern är cirka 7 m kan temperaturerna under varma sommardagar 
bli över 30 grader. Dessa tunnlar värms dessutom ytterligare när tågen bromsar och accelererar. En 
viktig del i tunnlars funktionalitet är att fläktarna fungerar. Dessa bör vara utformade så att de ska stå 
emot bränder inuti tunneln. Det finns flera studier om hur fläktsystem och tunnlar ska designas för att 
kunna leda röken åt rätt håll (e.g. Modic (2003), Carvel (2016)). Eftersom systemen ska kunna klara 
bränder bör de även klara höga temperaturer. Är det en järnvägs- eller tunnelbanetunnel finns det viss 
risk för värmeexpansion av rälerna. Risken beror på de spänningsfria temperaturerna och ballasten 
vilket beskrivs i avsnitt 4.9. Rälerna i tunnlar värms av omgivande lufttemperatur och påfrestningar 
från tågens belastning och når inte de extrema temperaturer som ett solbelyst spår kan göra.  
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4.9.1. Konsekvensbedömningar 
Den rapport som skrivits av Nasr m.fl. (2019) är lämplig att använda som underlag och utgångspunkt 
för konsekvensbedömning för broar.  

För att avgöra behovet av underhåll i dagens anläggningar behövs inspektioner och mätningar av 
avstånd mellan broskarvar göras på regelbunden basis. Detta behöver göras både vid låga och höga 
temperaturer. Det är möjligt att med hjälp av diverse sensorer och mätutrustning så som BWIM- 
(Bridge – weight- in – motion) tekniker detektera deformationer och svagheter i broar. Om skarvarna 
på en järnvägsbro påverkas kan spåret tvingas stänga vilket kan få kostsamma konsekvenser i form av 
förseningar för personer och gods. Vägar är mindre sårbara eftersom det är enklare att leda om 
trafiken.  

4.9.2. Åtgärder 
Rapporten av Nasr m.fl. (2019) går något mer utförligt igenom möjliga anpassningsåtgärder, såsom 
vågbrytare, ökad brohöjd och släntstabiliserande åtgärder.  

Enligt Trafikverkets hemsida Trafikverket (2019a) rengörs broar varje år och repareras vid behov av 
underhållsentreprenörer med särskilda drift- och underhållskontrakt för broar. Noggranna inspektioner, 
så kallade huvudinspektioner, görs minst var sjätte år (Trafikverket, 2015a).  

Det finns ett ökat behov av översyn och underhåll. För att undvika onödiga underhållskostnader, eller 
långvariga stopp, behöver underhållsbehovet identifieras och utvärderas. Ett digitalt 
övervakningssystem som varnar när skarvarna blir för täta kan underlätta för underhållspersonal och 
minska riskerna inte enbart kopplat till expansion av broskarvarna utan även kopplat till andra defekter 
i broskarvarna. Möjligen bör vissa material bytas mot andra mer värmetåliga.  

4.9.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader  
För att kunna bedöma hur olika åtgärder påverkar broavstängning eller reparation behöver bron 
värderas utifrån trafikmängd, ÅDT, men även utifrån omlednings-/alternativa transportmöjligheter och 
om bron/tunneln leder till någon strategiskt viktig plats exempelvis ett sjukhus eller en flygplats 
Avstängningstiden baseras på tidigare erfarenheter (t.ex. inrapporterat i ROP) och intervjuer med de 
som innehar underhållskontrakten för aktuell bro.  

4.9.4. Underlag som behövs 
Uppdaterad information om avstånd mellan broskarvar och vilket material som finns i skarvar och 
brokonstruktioner bör föras in i Trafikverkets managementsystem BaTMan. BaTMan är ett hjälpmedel 
för hantering av broar, tunnlar och andra typer av konstruktioner. Det omfattar rapporter, handböcker 
och andra publikationer samt ett verktyg för att organisera och utföra aktiviteter gällande förvaltning 
av broar och tunnlar. Inspektioner gällande exempelvis expansion av broskarvar verkar inte ingå i de 
inspektioner som görs idag och som finns med i beskrivningen från BaTman (Trafikverket, 2015a). 
Förslagsvis kan det inkluderas i den allmänna inspektion som regelbundet utförs på anslutande delar 
till brokonstruktioner såsom vägbankar, slänter, erosionsskydd och ledverk.  

Besiktning av broskarvar, brofundament och övrig undergrund kan i ett förändrat klimat 
rekommenderas att göras mer frekvent under perioder med extremt höga lufttemperaturer eller 
extrema nederbördsmängder. Rutiner och metoder för detta behöver utredas och ingå i de brokontrakt 
som finns idag. Utredningen bör analysera om det finns ett framtida ökat behov och inkludera någon 
typ av utvärdering av möjliga automatiska övervakningssystem som skulle kunna bidra till att minska 
underhållskostnader eftersom personalen inte behöver vara ute och inspektera.  

Exempel på varningssystem för korrosion finns i McCarter och Vennesland (2004). I Japan, som är 
särskilt utsatt för olika typer av naturkatastrofer, har ett flertal olika övervakningssensorer och system 



VTI rapport 1023  61 

testats för broar (Fujino och Siringoringo, 2011). Inget av dem var specifikt för expansion av 
broskarvar, men liknande koncept borde kunna tas fram. 

4.10. Förändrad bärighet 
Under förutsättning att det inte sker någon frysning eller upptining är de grova materialen relativt 
okänsliga för temperaturförändringar (Arvidsson m.fl., 2012). Däremot har fukt och fuktkvot stor 
inverkan på materialets styvhet och deformationsegenskaper. När fuktkvoten ökar, minskar styvheten 
(resilient styvhet/bärighet) och det blir en tillväxt av permanenta deformationer och därmed ökad 
spårbildning (Rahman och Erlingsson, 2012). Omfattning av, och känslighet för, deformation varierar 
mellan olika material och packningsgrad. Generellt gäller att fuktkänsligheten ökar när materialets 
finhalt ökar, dock har även textur och kemisk sammansättning betydelse (Arvidsson m.fl., 2012). 

Frost kan påverka obundna bär- och förstärkningslager. Dagens material är emellertid relativt 
frostokänsliga men frost påverkar vattenhalten i materialet. Fruset material drar till sig vatten. 
Mängden ackumulerat vatten beror av frostperiodens varaktighet, materialets kapilläregenskaper och 
tillgången till fritt vatten i vägkroppen (Arvidsson m.fl., 2012).   

Underlagsmaterial eller terrassmaterial varierar beroende på det underlag som vägen har. I Sverige är 
det ofta fina material såsom silt- och lerhaltiga material. Dessa finhaltiga material har kapillära 
egenskaper och drar till sig vatten när de fryser vilket ger ökad vattenkvot och ökad volym 
(frostlyftning). När materialet tinar har det lägre styvhet och större deformationsbenägenhet än innan.  

Sammanfattningsvis kommer en ökad temperatur i sig endast att medföra försumbara förändringar i 
bär-, förstärknings- eller underlagsmaterial. En ökad nederbördsmängd kan medföra minskad bärighet 
(styvhet) och ökad deformationsbenägenhet. Mildare vintrar kan minska frostpåverkan men även öka 
längden av och antalet tjällossningsperioder, vilket kan ge reducerad bärighet och öka tillväxten av 
permanenta deformationer. Dessutom kan fler frys/tö-cykler per vinter leda till omlagring av 
stenpartiklar i bärlagret vilket kan ge ökad tillväxt av permanenta deformationer dock bedöms 
påverkan vara liten eller försumbar i förstärknings- och terrasslager. 

Den minskade nederbörden i vissa delar av Sverige kan i kombination med temperaturförändringar 
resultera i att säsongen för tjälad mark blir allt kortare och att gränsen för områden med mer långvarig 
tjälad mark förskjuts norrut (Figur 4–122). Detta kan påverka tunga transporter negativt, både på det 
statliga och enskilda vägnätet, se t.ex. Sunesson m.fl. (2007). Mycket dyra reparationer har behövt 
utföras på några vägar i norra Finland på grund av att permafrosten i torvmossar som vägarna går över 
har börjat tina (Minna Karstunen, Professor Geoteknik, Chalmers, personlig kommunikation, 2019-05-
10). 



62  VTI rapport 1023 

 
Figur 4–12. Frusen skogsväg. Bild av Mostphotos. 

4.10.1. Konsekvensbedömning 
Tester har visat att modeller för beräkning av det strukturella tillståndet av vägkonstruktionen och dess 
olika lager kan användas för beräkning av styvhetsändringar i samband med tjäle (Salour och 
Erlingsson, 2012). 

4.10.2. Åtgärder 
Bärighet av en väg beror till stor del av vägens underbyggnad, material, packningsgrad etc. Eftersom 
de flesta bär- och förstärkningslager är relativt okänsliga för temperaturvariationer utan snarare beror 
av fukthalt, kommer det att bli extra viktigt att hålla vägar och dess uppbyggnad väldränerad.  

Områden med långa och flera tjällossningsperioder kan behöva förstärkas genom tjälskyddsåtgärder 
enligt Trafikverkets Tekniska dokument för väg (Trafikverket, 2011). Dokumentet tar inte enbart upp 
att underhåll respektive bärighetsförbättring och tjälskadeinventering ska genomföras i enlighet med 
TRVMB 120, Inventering av befintlig väg, avsnitt Tjälinventering, utan även hur tjälskydd ska 
utformas.  

4.10.3. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader  
Effektbedömning utförs enligt föreslagen kalkyl för åtgärder i löpande verksamhet, d.v.s. enligt 
ekvation 2 och 3 i avsnitt 2.3.  

Där 

Ct = f(ÅDT, omledning av trafik, bärighetsnedsättning alternativt avstängningstid 
(beroende av tjällossningsperiod) kostnader för tjälskydd och eventuella 
dräneringskostnader, hastighetsnedsättning och försämrad trafiksäkerhet). 

Cdu = genomsnittlig årlig kostnad för löpande åtgärder som minskar risken för framtida 
skada på infrastrukturen (inventering, spolning och andra löpande åtgärder) 

Probit = förekomst av tjälperioder idag samt längd (är det flera korta eller en lång 
period) hur den kommer att ändras i ett förändrat klimat bör kunna beräknas baserat på 
SMHI:s regionala klimatmodeller för temperatur, modeller för tjällossning och 
strukturellt tillstånd samt information från de tjälmätare som trafikverket har idag och 
information om befintliga tjälskydd. 
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4.10.4. Underlag som behövs 
Underlag som behövs för skadekostnadsberäkning inkluderar inventering av anläggningens skick och 
av tjäldjup i fält, påverkan av omledning av trafik som beror på bärighetsnedsättning, d.v.s. vilken 
axellast som får köra på vägen och vilken typ av transporter och gods som transporteras. Vidare kan 
avstängningstider i extrema fall komma att bli viktiga i det fall vägen behöver stängas helt under svåra 
tjällossningsperioder. Kostnader för tjälskydd och eventuella dräneringsåtgärder samt 
hastighetsnedsättningar och försämrad trafiksäkerhet bör också ingå i beräkningarna.  

Tillgänglig information om trummor och dränering är bristfällig. Det skulle behövas bättre 
information om trummors funktionalitet, se underlag från kapitlet om översvämning (7) gällande 
flödeskapacitet i diken, kulvertar, trummor och ledningar samt information om historiska 
nederbördsdata samt återkomsttider.  

Det har nyligen publicerats en omfattande studie från USA om hur klimatfaktorer som fukt och 
temperatur orsakar olika typer av deformationer och sprickor i asfalterad väg. Studien använder 
modeller för att beräkna hur faktorer som frost, tjäldjup, antal frys- och töcykler, trafikbelastning och 
beläggningstyper påverkar ytskador och deformationer. Syftet med studien var att identifiera och 
kvantifiera hur de olika faktorerna påverkar och att utveckla rekommendationer för att minska 
ytskador och deformationer genom att titta på materialval, design och konstruktion. Resultaten visade 
på förbättringsmöjligheter kopplade till olika klimatregioner. Studien presenterade ett antal modeller 
som förslagsvis skulle kunna testas för svenska förhållanden. Resultaten från en sådan studie kan 
användas som underlag för att vidta åtgärder för att minimera den negativa påverkan som ett förändrat 
klimat kan ha på vägens beständighet. Ett exempel som tas upp är att ojämnheter oftare förekommer 
på vägar som har en högre lerhalt i undergrunden samtidigt som trafikbelastningen är hög. Dessutom 
menar de att ett högre antal frys- och töcykler verkar vara den huvudsakliga faktorn som ökar på 
utvecklingen av ojämnheterna.  

Eftersom en trolig förändring av det svenska klimatet kan komma att bli ett ökat antal frys- och 
töcykler skulle en grundlig genomgång av vägar med silt och lera i undergrunden behövas och 
riskområden eventuellt åtgärdas. Inventeringen av anläggningars skick skulle kunna göras i GIS.  

Detta förslag stämmer även överens med ett förslag som lyftes i de intervjuer som genomförts i denna 
förstudie. Det handlade om att arbeta mer med att försöka förstå olika jordars benägenhet att hålla fukt 
samt hur det skulle påverka övergångszoner för järnvägen.  

Uppgifter om jordarter och jordartsdjup behövs som underlag. Databas med jordarter och jordartsdjup 
finns i ROP. 

4.11. Sättningar och horisontella deformationer 
I ett förändrat klimat med förändrade förutsättningar för nederbörd, infiltration och 
grundvattenbildning kan grundvattennivåerna komma att förändras jämfört med dagens situation. 
Nederbördsmönstret kommer att förändras på olika sätt, vilket i vissa områden kan leda till mindre 
eller mera varierande grundvattenbildning. Vid förändrade grundvattennivåer kommer portrycken i 
markens jordlager förändras, vilket under vissa betingelser kan leda till skadliga sättningar och 
horisontella deformationer. Eftersom förändrade grundvattennivåer kommer att inträffa inom stora 
(flera kvadratkilometer) områden, se t.ex. Burbey (2002), Huang m.fl. (2012), kan ett stort antal 
byggnader och andra installationer i marken, exempelvis VA-ledningar och anläggningar för 
elförsörjningen, skadas. Exempel på skador från marksättningar orsakade av grundvattensänkningar 
finns på flera platser i världen, t.ex. i Shanghai (Xue m.fl., 2005), Mexico City (Ortega-Guerrero m.fl., 
1999), Bangkok (Phien-wej m.fl., 2006), Las Vegas (Burbey, 2002), Los Angeles (Riel m.fl., 2018) 
men också på närmare håll, t.ex. i Stockholm, Göteborg och Oslo (Karlsrud, 1999, Olofsson, 1994).  



64  VTI rapport 1023 

Händelsekedjan från förändrade grundvattennivåer till skador innebär en interaktion mellan flera olika 
processer. Kedjan initieras av en förändrad grundvattenbildning. Vid en minskad grundvattenbildning 
fortsätter processen med reduktion av grundvattennivåer i berörda grundvattenmagasin, reduktion av 
portryck i lera eller annat kompressibelt material som överlagrar grundvattenmagasinen och 
efterföljande konsolideringssättning. Byggnaders och andra anläggningars respons på sättningen och 
horisontella deformationer styrs av deras grundläggning och konstruktion. I kedjans sista del 
uppkommer skador på anläggningar och installationer (Sundell m.fl., 2019, Sundell, 2016).  

Vid klimatanpassning finns olika alternativ för att minska riskerna för oönskade sättningar såsom att 
tillse att tillräcklig infiltration sker genom att öppna tidigare hårdgjorda ytor eller genom anläggning 
av infiltrationsanläggningar för att upprätthålla grundvattennivåer. 

4.11.1. Principiell beskrivning av sättningars uppkomst 
Nedan beskrivs principiellt två olika fall där oönskade marksättningar kan uppstå till följd av 
förändrade portryck i kompressiva jordlager. Beskrivningen är modifierad från Sundell m.fl. (2019). 

I det första fallet (Fall 1, Figur 4–13) är grundvattennivån i det övre magasinet över lerans överkant. I 
detta fall är portrycket i lager 1 och 3 linjärt med grundvattnets trycknivå för respektive lager. Mellan 
lerans över- och underkant kan portrycket antas variera som en rät linje mellan dessa. 

 
 

 

 

Figur 4–13. Fall 1 – Variation av portryck i leran för fall där både grundvattennivån i 
det övre magasinet (lager 1) och i det undre magasinet (lager 3) överstiger lerans 
överkant. Grundvattennivån kan vara över markens nivå i det övre magasinet i områden 
vid sjöar. 

För det andra fallet är lager 1 torrt och grundvattennivån i lager 3 understiger lerans överkant. Här kan 
portrycket genom leran vara hydrostatiskt med grundvattnets trycknivå i lager 3 enligt Figur 4–14. 
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Figur 4–14. Fall 2 - Variation av portryck i leran där lager 1 är torrt och grundvattennivån i det 
undre magasinet (lager 3) understiger lerans överkant. 

Portrycksnivåer förändras med förändrade grundvattennivåer, såsom principiellt beskrivits i Figur 4–
13 och Figur 4–14. Förändringar i portrycksprofilen genom de kompressiva jordlagren (ex lera) ger en 
förändrad effektivspänning som ger upphov till en marksättning. 

4.11.2. Konsekvens och effektbedömning samt underlag som behövs 
För att bedöma vilka marksättningar som kan uppstå till följd av framtida klimatförändringar finns 
olika beräkningsmetoder med olika grad av förfining. Det finns enkla analytiska modeller för 
beräkningar av sättningar i en dimension utan hänsyn till s.k. krypning (ökande deformation under 
konstant last) eller tidsdynamik till mera avancerade numeriska modeller i tre dimensioner med 
hänsyn till krypning, tidsvariationer, m.m.  

Sättningar till följd av förändrade nederbördsmönster och grundvattennivåer behöver studeras mera 
ingående för att kunna bedömas. Olika modeller finns för att prognosticera marksättningar, men det 
behövs underlag för att bedöma vilka förändringar av grundvattennivåerna som kan uppstå. Det saknas 
dock publicerade scenarioanalyser avseende ändrade grundvattennivåer i framtida klimat. Ytterligare 
forskning behövs för att kunna kvantifiera och beskriva de processer och egenskaper som kommer att 
påverkas till följd av klimatförändringarna. 

4.12. Erosion, ras och skred 
Den genomsnittliga årsnederbörden förväntas öka även om mängden snö förväntas minska. Risken för 
tillfällen med kraftiga nederbördsmängder ökar dock både när det gäller regn och snö. Kraftig 
nederbörd medför ökade vattenflöden och högre vattenstånd vilket kan medföra ökad erosion, skred 
(Figur 4–15), ras och stensläpp som påverkar vägars, järnvägars, dammars och broars beständighet. Ju 
högre flödeshastighet desto större energi och kraft som påverka konstruktioner så att de kan skadas 
eller brista (GÄU, 2012, MSB, 2012a, Andersson-Sköld m.fl., 2007b, Andersson-Sköld m.fl., 2007a, 
SOU, 2007:60a). Vägar och vägtrummor kan förstöras. Mindre vattendrag kan dra med sig 
vägkonstruktionen, och trummor och vägbroar kan sättas igen av föremål som dras med i de flöden 
som uppstår. Vägen och vägtrummorna är oftast inte dimensionerade för denna typ av höga flöden 
vilket kan resultera i att vägen blir underminerad eller bortspolad.  
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Figur 4–15. Exempel på jordskred på väg. Bilderna tillhör SGI.  

Även järnvägen förväntas påverkas kraftigt. Plötsliga stora flöden innebär risk för genomspolning av 
bankroppen och undergrunden med åtföljande ras och skred (Figur 4–16). Enligt Dindar m.fl. (2017) 
uppskattas genomspolningarna vara de mest kostsamma järnvägsrelaterade skadorna idag. 

Figur 4–16. Genomspolning av bankkropp och underbyggnad. Foto: Dindar et al. (2017). 

Ökade flöden medför också ökad risk för erosion vid brostöd, landfästen och anslutande bankar till 
följd av att de mothållande krafterna minskar (Rankka och Rydell, 2005). Den motverkande kraften 
kan också avta efter en översvämning när ytvattnet drar sig tillbaka medan det kvarstår en hög 
grundvattennivå i slänten vilket kan medföra att ras eller skred uppstår (Hultén m.fl., 2005). Broar som 
har stöd i vatten kan riskera att skadas på grund av erosion vid brofundamenten (Arvidsson m.fl., 2012, 
Rankka och Rydell, 2005).  

Vidare kan ökad flödeshastighet, ökad frekvens och nederbördsintensitet samt den erosion detta kan 
orsaka leda till en kanalisering av ytliga vattenmassor längs en sluttning. Vid fjällnära sluttningar ökar 
risken för slamströmmar.  

Efter en period med torka begränsas jordens infiltrationskapacitet. Vid kraftigt regn tränger därför inte 
nederbörden ned i marken utan rinner därför till största delen av på markytan vilket kan leda till kraftig 
erosion. Exempel på en alvarlig händelse i Sverige är sommaren 2006 då en järnvägsbank i Ånn rasade 
på grund av uppströms intensivt regn som orsakade ett högt flöde med åtföljande erosion och ras. Det 
var mycket nära att raset orsakade personskador eftersom ett tåg passerade olycksplatsen strax innan 
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raset (SOU, 2007:60a). Även i den 11 december 2006 resulterade en översvämning i Alingsås i ras av 
en banvall (Andersson och Åkersson, 2006).  

Även tunnlarnas underkonstruktioner kan påverkas om dräneringssystem och pumpar inte räcker till 
vid skyfall och höga flöden. Kraftig och intensiv nederbörd kan medföra att vattenkraftsdammar och 
andra dammar fylls och måste tömmas vilket kan leda till erosionsskador nedströms dammarna 
(Rankka och Rydell, 2005).  

Förutsättningarna för erosion, ras, skred och slamströmmar bedöms öka till följd av ökad nederbörd 
och ökade flöden i flera delar av landet. Nedan ges en kortfattad beskrivning av erosionsprocesser och 
hur man kan beräkna erosionshastigheten. Kännedom om erosionen är även av stor betydelse för att 
beräkna släntstabilitet som kort beskrivs i avsnitt 4.12.2. 

4.12.1. Bedömning av erosion 
Erosion innebär att jord eller berg bryts ned genom inverkan av rinnande vatten, vågor, vind eller is. 
Erosion i svensk berggrund är en mycket långsam process och därför pratar man i Sverige 
huvudsakligen om jorderosion. Jorderosion är, liksom sedimentation, en naturlig förändringsprocess 
som påverkas av flödeshastighet och hur erosionsmaterialet är (Figur 4–17) (Rankka och Rydell, 
2005). 

 
Figur 4–17. Förändring av vattendragsprocesserna i ett perfekt homogent avrinningsområde 
(Illustration modifierad från Gregory, 1979). 

Vattenflöden påverkar jordpartiklarna med en skjuvkraft som när denna blir större än den skjuvkraft 
som finns mellan partiklarna medför att partiklarna börjar röra sig och kan när skjuvkraften är 
tillräckligt stor transporteras iväg (Rankka och Rydell, 2005). Stabiliteten hos partiklarna beror 
förutom på skjuvkraften även på densitet, form och struktur, bottenmaterialets packningsgrad och 
ytans lutning. Den kritiska strömningshastigheten för när kornen kan eroderas är som lägst vid en 
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kornstorlek av cirka 0,2 mm eftersom den elektrokemiska bindningskraften mellan partiklarna tilltar 
för mindre partiklar (d.v.s. motståndskraften mot erosion ökar) (Bygg: handbok för hus-, väg- och 
vattenbyggnad, 1968–1972, Rankka och Rydell, 2005). Den mest erosionsbenägna jordarna är 
ensgraderade (öppen struktur med stora porer), välsorterade och som har en kornstorleksfördelning 
mellan finsand och mellansand, d.v.s. områden med höga halter av finjord, såsom silt- och lermoräner. 
I en välgraderad, måttligt eller dåligt sorterad jord som morän är erosionsbenägenheten begränsad 
(Rankka och Rydell, 2005, Fallsvik m.fl., 2007, Göransson m.fl., 2015, Verheijen m.fl., 2009, SOU, 
2007:60c). I välgraderade jordar spolas sandfraktioner i de ytligaste skikten bort medan de grövre 
fraktionerna med högre motståndskraft mot fortsatt erosion ligger kvar och bildar ett naturligt 
erosionsskydd, sk stenpäls (Rankka och Rydell, 2005). Jordens känslighet påverkas också av om den 
skyddas av t.ex. täckande markvegetation och hur den påverkas av mänskliga aktiviteter såsom 
föryngringsavverkning och förändringar i markanvändning (exempelvis uppodling eller urbanisering), 
för mycket bete, bränder etc. (Verheijen m.fl., 2009, Rankka och Rydell, 2005). 

Grundvattenerosion, som också kallas inre erosion, kan förekomma i finkorniga friktionsjordar. Den 
uppkommer genom att det strömmande vattnet för med sig fina jordpartiklar från ett område till ett 
annat. Mest känsliga är ensgraderade jordar. Väldränerade jordar, som morän, och framförallt jordar 
där finfraktionen inte understiger 35 %, är mindre känsliga (Rönnqvist, 2017, Rankka och Rydell, 
2005). Framförallt sker denna materialomflyttning i jordlagrens yttre delar och kan efter hand orsaka 
hålrum och ras av jordmassorna. Inre erosion kan uppkomma under dammar, i siktad jord med 
omväxlande genomsläppliga och täta skikt, i jordar med vattenådror samt runt avloppsrör och 
trummor. Inre erosion under dammar ökar med ökad höjdskillnad mellan vattennivån uppströms och 
nedströms dammen. Ju mer nederbörd desto högre vattennivå förväntas uppströms. Även i naturliga 
jordar förväntas den inre erosionen öka med ökad nederbörd till följd av ökade flöden (Rankka och 
Rydell, 2005).  

Erosion kan också uppstå till följd av vågor längs stränder i sjöar och längs havskuster till följd av 
vågor, strömmar och förändrade vattenstånd genom att lyfta upp sediment från botten eller sätta 
sediment i rörelse längs botten (Rankka och Rydell, 2005).  

4.12.1.1. Tidigare erfarenheter av nederbördsinverkan på erosion och 
släntstabilitet 

Regnar det i storleksordningen 90 mm eller mer under mindre än 24 timmar medför det i regel höga 
flöden i vattendrag med risk för bortspolning eller översvämning (Karlsson and Gunnarsson, 2017). 
Om områdets storlek är litet (<1 km2) kan skyfallsregn innebära minskad stabilitet och risk för erosion. 
Enligt Karlsson och Gunnarsson (2017) är Trafikverkets anläggningar inte så dåliga att ras och skred 
inträffar utan igångsättande faktorer. Många av de ras och skred som inträffat och berört vägar har 
skett i byggskedet.  

För vägbankar med erforderlig stabilitetssäkerhet kan erosion i banken medföra att vägen/järnvägen 
kollapsar. Detta klassificeras både i rapporten Riskanalys vald vägsträcka och i denna rapport som 
erosion eller bortspolning. Vägar som ligger i områden som är särskilt utsatta för erosion, höga 
vattenflöden eller ligger i skredbenägna områden är viktiga att analysera. Hänsyns bör tas till 
väglänkar som är sårbara för trafikavbrott samt verksamheter som är beroende av vägtransporter. I 
analysen bör information om vägens och dräneringens tillstånd finnas med, samt tillståndet på andra 
typer av infrastruktur i närområdet som t.ex. skyddsbarriärer eller fördämningsdammar.  

Hur stor konsekvensen blir beror på återställningstid, hur mycket trafik som påverkas, 
omledningsmöjligheter och tillgång till alternativa transportsätt samt vilka samhällsviktiga 
verksamheter som påverkas. I avsnitten 4.12.1.2 beskrivs hur erosionen kan beräknas samt underlag 
som behövs för detta. I avsnitt 4.12.2 beskrivs hur nederbörd och erosion kan påverka släntstablitet. 
Därefter följer avsnitt som behandlar åtgärder och effektbedömning samt ytterligare underlag som 
behövs för detta. 
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4.12.1.2. Beräkning av erosionshastighet i vattendrag 
Erosionshastigheten, E, av kohesivt material vid ett konstant flöde samt skjuvhållfasthet kan beräknas 
enligt ekvation (7) (Hanson, 1990, Karmaker och Dutta, 2011, Partheniades, 1965, Hanson och Cook, 
1997, Göransson m.fl., 2015): 

 

E = kd (τ0 - τc)α     (5) 

där 

E betecknar erosionshastighet (m/s), 

• kd betecknar eroderbarhetskoefficient (m3/Ns), 

• τ0 betecknar genomsnittlig skjuvspänning (Pa), 

• τc betecknar kritisk skjuvspänning, 

• α är en empiriskt härledd exponent som oftast anses kunna vara lika med ett 

(Göransson m.fl., 2015). 

Eroderbarhetskoefficient 

Eroderbarhetskoefficienten, kd, bör helst mätas i fält men detta kräver stora resurser och fältinstrument 
som idag inte finns tillgängliga i Sverige. I studier av SGI har därför antaganden om dess värden gjorts 
baserat på mätningar som finns redovisade i litteraturen från andra studier (Göransson m.fl. (2015). 
För beräkningar av erosion i Norsälven valde SGI att använda den ekvation som används i den senaste 
modellen av beräkningsverktyget BSTEM utvecklad av (USDA, 2014, 2017), d.v.s.: 

Kd = 1ˑ 10-7 τc
-0,05

     (6) 

Erosion för en given tidsperiod 

För en given tid beräknas erosionen under denna tid, Et (m), som: 

Et = kd (τ0 - τc) ∆t    (7) 

Där ∆t är antal dagar som erosion pågår, d.v.s. totala antalet dagar med fluvial erosion, under den 
aktuella perioden och beror av den kritiska flödesnivån för erosion. Till exempel visade beräkningar 
att flöden som användes för beräkningar av erosion i Norsälven, att flöden strax under 300 m3 var den 
kritiska flödesnivån och att erosionsflöden kan förväntas förekomma 150 dygn under perioden 2014 – 
2100, vilket är en ökning med drygt 30 % jämfört referensperioden beräknat enligt nedan: (Göransson 
m.fl., 2015). 

∆t= T fe ∆Fe      (8) 

där 

T är totala antalet dagar under beräkningsperioden  

fe är andel av den aktuella tiden som erosionsflöde förekommit under referensperioden 

∆Fe är ökning av andel av tiden med erosionsflöde över den period som ska beräknas 

(t.ex. 2014–2100) 



70  VTI rapport 1023 

Genomsnittlig bottenskjuvspänning 

Bottenskjuvspänningen är ett mått på kraften som strömmande vatten utövar på botten och är för 
turbulent flöde, i ett vattendrag där bredden är större än djupet, normalt proportionell mot 
vattenhastigeten i kvadrat (Chanson, 2004): 

• τ0 -= ρgdsin(θ) = n2ρgυ2d-1/3                         (9) 

där 

τ0 är genomsnittlig skjuvspänning (Pa), 

ρ är vattnets densitet (kg/m3), 

g är tyngdaccelerationen (m/s2), 

d är vattendjup (m), 

sin(θ) är bottenlutning i längdled,  

n är Mannings råhet (s/m3), 

υ är vattenhastigheten (m/s). 

Kritisk bottenskjuvspänning 

Liksom eroderbarhetskoefficienten bör den kritiska bottenskjuvspänningen bestämmas från 
fältmätningar men detta kräver stora resurser och fältinstrument som idag inte finns tillgängliga i 
Sverige. Enligt en bedömning av SGI (Göransson m.fl., 2015) är nedan empiriska samband det idag 
mest tillförlitliga sättet att räkna ut den kritiska bottenskjuvspänningen: 

τc = 0,1 + 0,1779(SC) + 0,0028(SC)2 – 2,34e-5 (SC)3                           (10) 

där  

SC är potentiell andel innehåll av silt- och lerfraktion 

4.12.1.3. Beräkning av, botten- och bankerosion 
Beräkning av bankerosion kan göras med olika modeller såsom BSTEM (Bank Stability and  Toe 
Erosion Model, USDA, 2014, 2017). Förslagsvis görs beräkningar för sektioner som kan ligga till 
grund för generaliseringar längs längre sträckor på samma sätt som används för skred och 
erosionsberäkningar av SGI (Hultén m.fl., 2005, Göransson m.fl., 2015, GÄU, 2012).  

För att bestämma erosionen i vattendrag är batymetriska mätningar under olika tidsperioder, eller vid 
två olika år, den mest tillförlitliga bedömningsmetoden för den pågående erosionen och för att validera 
metoder och parametervärden som används vid beräkningar. Tyvärr saknas oftast sådan mätdata, 
varför endast modeller och beräkningar måste användas. För att bedöma framtida erosion i ett 
föränderligt klimat kan endast modeller och beräkningar användas. Ibland kan data för enstaka 
sektioner finnas och användas för att bedöma rimligheten av de värden som används. Till exempel 
gjorde man på detta sätt i en studie av SGI för att bedöma botten och bankerosion i Norsälven. Som 
underlag använde man dels data från de mätningar som fanns att tillgå, dels nedan beräkningar och 
modeller för ta fram värden för olika parametrar och förväntad erosion under perioden 2014–2100 
enligt ekvationerna 5–10 (Göransson m.fl., 2015). 

Hydrodynamisk modellering användes för beräkning av bottenskjuvspänning, vattendjup, 
vattenhastigheter och vattennivåer vid olika flöden. Sådana modeller finns, t.ex. HBV, CoupModel, 
LISEM och MIKE SHE, men resultaten varierar mellan olika modeller. Det krävs indata i form av 
hydrologisk statistik (ytvattennivåer, årsmedel- och medelhögvattenföring, vattenföring med 100-års 
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återkomsttid samt maximalt flöde) samt kalibrering/validering för att bedöma osäkerheten i 
modellresultaten under olika förhållanden och årstider (Kalantari m.fl., 2015).  

Statistiskt underlag av flöden för att bedöma andel dagar med kritiskt flöde för erosion i 
referensperioden samt beräknad förändring baseras på klimatscenarier. Antingen kan specifika 
beräkningar göras för det specifika området, eller så används de regionala resultat som finns 
tillgängliga relaterat till tidigare analyser och metoder som använts där (t.ex. Persson m.fl. (2014)). 

Som underlag för bedömning av släntstablitet och erosion görs sektionsvisa fältmätningar. Resultaten 
av dessa används för att ta fram typsektioner som tillsammans kan beskriva den aktuella sträckan för 
vilka beräkningar av förväntad erosion ska utföras. Gör först beräkningar för dessa typsektioner och 
generalisera därefter resultaten mellan olika typsektioner. 

4.12.1.4. Beräkning av erosion från ytliga vattenmassor 
Ökad flödeshastighet, ökad frekvens och nederbördsintensitet samt den erosion detta orsakar kan leda 
till en kanalisering av de ytliga vattenmassor som ökar längs en sluttning. För att beräkna denna 
erosion finns olika modeller såsom WEPP som fått sitt namn från det projekt där den utvecklades 
(Water Erosion Prediction Project) som har en modell för lutning i backe och använder en steady-state 
approximation för sedimentrörelsen i en rännil på en sluttande yta. Smith m.fl. (1995), Sajjan m.fl. 
(2013), Kazezyılmaz-Alhan m.fl. (2005) använder istället en kinematisk vågrörelsemetod som beräknar 
infiltration beroende på markegenskaper och nederbördsintensitet. Som underlag för att bedöma flöden 
används t.ex. MikeShe, HBV m.fl. modeller. För att simulera påverkan av kraftiga regn i mer urbana 
miljöer kan till exempel modellen Kineros2 användas (Smith m.fl., 2014, Sang och Ode Sang, 2015). 
Exempel på fler modeller för beräkningar av förändrad nederbörd och inverkan på erosion och deras 
begränsningar samt styrkor finns sammanställda i Sang och Ode Sang (2015). 

Modellerna baseras på enskilda händelser. För att beskriva erosion längs en sträcka görs beräkningar 
för typsträckor som används för att tolka resultat på mellanliggande sträckor på samma sätt som för 
bankerosion ovan. 

För att beskriva erosionen under en längre tidsperiod behöver flera på varandra följande beräkningar 
göras där resultatet från föregående beräkning används som indata till nästa beräkningsomgång. För att 
identifiera rimliga tidssteg och hur mellanperioder bör hanteras, behöver valideringar göras mot 
uppmätt erosion under kända förutsättningar och helst också vid olika tidpunkter. 

För att beräkna erosionen i ett föränderligt klimat krävs kännedom om förväntade förändringar till 
följd därav (temperatur, nederbörd, vegetation och marktäckning). 

4.12.1.5. Underlag som behövs för att beräkna erosionen 
För att bestämma erosionen i vattendrag är batymetriska mätningar under olika tidsperioder, eller vid 
två olika år, den mest tillförlitliga bedömningsmetoden av den pågående erosionen samt för att 
validera metoder och parametervärden som används vid beräkningar. Tyvärr saknas oftast sådan 
mätdata, varför endast beräkningar måste användas vilket även gäller för att bedöma framtida erosion 
med hänsyn till ett föränderligt klimat. Ibland kan data för enstaka sektioner finnas och denna kan 
användas för att bedöma rimligheten av de värden och metoder som används. Till exempel gjorde SGI 
på detta sätt i en studie för att bedöma botten- och bankerosion i Norsälven, dels användes data från de 
mätningar som fanns att tillgå dels gjordes beräkningar som validerades mot befintliga data 
(Göransson m.fl., 2015). Nedan beskrivs de underlag som behövs. 

• Hydrologisk statistik: ytvattennivåer, årsmedel- och medelhögvattenföring, vattenföring med 
100-års återkomsttid samt maximalt flöde. 

• Förväntade hydrologiska förändringar baserat på simuleringar (förändrad nederbörd, 
temperatur och avrinning t.ex. MikeShe, HBV m.fl. modeller). 
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• Jordarts/sediment information som redovisar potentiell andel innehåll av silt- och lerfraktion 
(fältmätningar och/eller jordartskartor). 

• Uppmätt/känd erosion under referensperioden som kan baseras på resultat från fältmätningar 
eller mätresultat från liknande typförhållande.  

• Geotekniska fältmätningar. 

• För beräkningar av bankerosion används en lämplig modell, förslagsvis BSTEM2, som kräver 
underlag i form av geometri, flödesegenskaper (som finns i informationen ovan). 
Jordlagerstjocklek och jordlagrens egenskaper. (Erosionsmodeller har också utvecklats för 
andra ändamål såsom sedimenttransport från jordbruksmark av Warsta m.fl. (2013). I 
modellen av Warsta m.fl. (2013) tas hänsyn till erosion orsakad av både hydraulisk strömning 
och stänk/skur/splash samt yt-avrinning och transport med grundvatten).  

• Exempel på fler modeller, som t.ex. Kineros2 för kraftiga regn, och underlag som behövs för 
att använda dem finns sammanställda i Sang och Ode Sang (2015). 

4.12.2. Bedömning av släntstabilitet  
Erosionen påverkar släntstabiliteten men släntstabiliteten beror också på flera andra faktorer såsom 
slänthöjd, släntlutning, jordlagrens hållfasthetsegenskaper, grundvattennivå, portryck, belastning och 
om det finns sjöar eller andra vattendrag vid slänten. Sjöar och andra vattendrag kan påverka genom 
att vattnet upp till den aktuella vattennivån ger en stabiliserande motvikt (i motsats till strömmande 
vatten och vågor som bidrar till erosion) (Hultén m.fl., 2005, Rankka och Rydell, 2005). I Figur 4–18 
finns en generisk beskrivning av hur förändringar i klimatet kan påverka släntstabiliteten. 

 
Figur 4–18. Klimatfaktorer. Inverkan på egenskaper som påverkar släntstabiliteten. Påverkan på 
släntstabiliteten. Illustration modifierad från Bergdahl m.fl. (2015).  

För att beskriva stabilitetsförhållanden i slänter används ofta en säkerhetsfaktor, F. Ju högre värde på 
säkerhetsfaktorn, desto större säkerhet mot brott. När säkerhetsfaktorn beräknas vara lika med ett (1) 
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är ett skred eller ras troligt och slänten betraktas som instabil. Hållfastheten i jord delas traditionellt in 
i dränerad och odränerad hållfasthet.  

Dränerad hållfasthet talar man om i samband med dränerat brott. Sådant brott uppstår när 
skjuvdeformationen sker långsamt och portycksförändringar hinner jämnas ut (Hultén m.fl., 2005). 
Dränerande hållfasthet är dimensionerande i friktionsjord och för långtidsstabilitet i 
kohesionsjordsslänter. Om vatteninnehållet i en jord ökar, till följd av exempelvis ökat vatten eller 
portryck, minskar den spänning som bärs av kornskelettet och den dränerade hållfastheten minskar. 
Odränerad hållfasthet talar man om i samband med ordrännerat brott, d.v.s. när skjuvdeformationen 
till brott sker så hastigt att vatten inte hinner avgå och det skapas ett porövertryck som inte utjämnas 
under skjuvningen (Hultén m.fl., 2005).  

Det finns olika sätt att bestämma den odränerade skjuvhållfastheten och hur detta påverkar 
sannolikheten för brott. Fram till för cirka tio år sedan användes huvudsakligen vingborrning och 
konförsök för att bestämma den odränerade skjuvhållfastheten för lera (Odén m.fl., 2018). Under det 
senaste decenniet har man istället alltmer börjat använda direkta skjuvförsök och/eller triaxialförsök. 
Forskning har visat att direkta skjuvförsök ger något högre värde på skjuvhållfastheten, och 
resultatspridningen från direkta skjuvförsök och triaxialförsök är betydligt lägre, än för vingborrning 
och konförsök. När skjuvhållfastheten har bestämts med direkta skjuvfrsök och triaxialförsök stämmer 
sambanden mellan odränerad skjuvhållfasthet och konflytgräns i de flesta fall mycket bra (Odén m.fl., 
2018). Ett problem är att den omörda odränerade skjuvspänningen beror på stressnivåer. Detta innebär 
att om portrycket förändras, kommer även den effektiva spänningen och därmed även den omrörda 
odränerade skjuvspänningen att förändras. Detta kan de klassiska lutningsbaserade 
stabilitetsanalyserna med ett värde av odikad skjuvhållfasthet inte fånga (Minna Karstunen, Professor 
Geoteknik, Chalmers, personlig kommunikation, 2019-05-10). 

Generellt gäller att portrycket ökar med ökad grundvattennivå, som i sin tur ökar med ökad nederbörd 
(Hultén m.fl., 2005). Det saknas dock kunskap om i vilken omfattning och hur man kan beräkna detta 
och för vilka tidsaspekter. Det är känt att jordar med hög permeabilitet såsom sand, påverkas relativt 
snabbt. Det saknas dock fortfarande kännedom om mindre permeabla jordar, såsom lerjordar, och det 
saknas även kunskap om hur långvarig och kraftig nederbörd som krävs för att portrycket ska byggas 
upp till kritiska nivåer. Det saknas också kunskap om hur jordens flödesegenskaper är kopplade till 
jordens spännings- och deformationsegenskaper. Störst risk kommer att vara i områden med artesiskt 
tryck. Dessa kan ändras mycket snabbt och påverka den omrörda skjuvhållfasten där lera-
friktionslagret har kontakt (Minna Karstunen, Professor Geoteknik, Chalmers, personlig 
kommunikation, 2019-05-10). 

Riktlinjer för hur man bör bedöma och beräkna släntstabilitet finns i Trafikverkets tekniska krav för 
geokonstruktioner där även riktlinjer för stabilitetsfaktorer anges (Trafikverket, 2014). Enligt 
Trafikverket (2014) ska såväl fält- och laboratorieundersökningar som modellberäkningar ligga till 
grund för bedömningar och beräkningar. Första steget är att skapa en s.k. förväntansmodell baserat på 
kännedom om områdets geologi och hydrologi samt belastningshistoria baserat på befintliga 
geologiska underlag, tidigare undersökningar och erfarenheter av området. Denna används som grund 
för vilka parametrar som behöver bedömas och/eller bestämmas med större noggrannhet. Baserat på 
framtagen ny kunskap från fält-och laboratorieundersökningar förfinas modellen och en teoretisk 
geometriskt definierad modell utvecklas och karaktäristiska värden för de ingående parametrarna 
bestämmas.  

För att bedöma nyttan av en åtgärd, t.ex. ökad stabilisering genom pålning, ska beräkningar göras med 
respektive utan åtgärd med hänsyn till dagens klimat och för förväntade klimatförändringar på 
mellanlång och lång sikt. Pålning ökar portrycket och därmed minskar initialt styrkan. Därför behövs 
också kontinuerliga portrycksmätningar samt ökad förståelse av de rörelser som kan uppkomma på 
grund av pålningsåtgärder. Detsamma gäller andra markförstärkningsmetoder.  
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Dessutom krävs att sannolikheten för brott (skred/ras) kan bedömas per given tidsenhet. Det är först på 
senare tid metoder för detta har börjat utvecklas. SGI har testat de mest relevanta av dessa i fallstudier 
och fann att det fanns bra förutsättningar för två av de testade metoderna som bygger på Alén m.fl. 
(2005) respektive Alén (2012) men SGI gör bedömningen att ytterligare utvärdering och utveckling av 
metoderna krävs innan de är generellt användbara respektive validerade (Odén m.fl., 2018). För att 
kunna bedöma hur släntstabiliteten, d.v.s. sannolikheten för erosion, ras, skred och sättningar samt 
bärighet påverkas till följd av klimatförändringarna krävs dock ökad förståelse av alla processer som 
kan påverka. Det krävs såväl ökad kunskap för att bättre kunna beskriva och inte minst för kvantifiera 
de enskilda processerna och hur den samverkande påverkan kommer att se ut (Karstunen, Minna, 
Professor Geoteknik, Chalmers, personlig kommunikation, 2019-05-10). Detta innefattar bland annat 
kunskap om följande: 

• Hur förändringen av genomsnittstemperatur påverkar de fysiska och kemiska egenskaperna på 
de djup som antar denna temperatur och vad innebär detta för de hydrologiska, geologiska och 
geotekniska egenskaperna. Hur snabbt förändringar sker och vilken inverkan detta får på 
erosion och släntstabilitet. 

• Hur de hydrologiska, geokemiska, biologiska/biogena processerna kan beskrivas i omättad 
zon och hur dessa egenskaper kommer att förändras med kommande klimatförändringar. Hur 
kommer t.ex. förändrade cykler av torka och nederbörd att påverka torrskorpa och 
sprickbildning? 

• Hur egenskaper och processer kommer att förändras i övergångszoner mellan olika jordarter 
mellan jord/berg. 

• Hur förändringar i frost/tö-cykler, temperatur, fuktighet och nederbörd, påverkar 
sprickbildningen i berg. 

4.12.3. Åtgärder 
Möjliga åtgärder är sådana som minskar översvämningsdjup och flödeshastighet, d.v.s. samma 
åtgärder som angetts under avsnitt 4.4.2 avseende framkomlighet på väg, samt stabilitetshöjande 
åtgärder. Nedan anges ytterligare åtgärder som är relevanta med avseende på erosionsriskreducerande 
åtgärder. 

4.12.3.1. Beredskap 
Beredskap krävs för att i tid stänga av en väg/järnväg innan en olycka inträffar. För detta krävs dels ett 
väl fungerande varningssystem, kännedom om när det är nödvändigt att stänga av för trafik och även 
beredskap om eventuell avstängning inte kommer till stånd i tid. 

En händelse med kraftig erosion, till exempel att erosionen medför att en väg spolas bort eller att ett 
skred uppstår, kan detta medföra allvarliga konsekvenser såsom personskador, fordonsskador och att 
vägen/järnvägen måste hållas stängd under lång tid för efter- och åtgärdsarbete. Det kan således krävas 
både akuta insatser för att hantera skadade och för att minska risken för följdkonsekvenser och mer 
långvariga insatser. 

För att hantera en inträffad händelse, eller nära förestående händelse, på ett effektivt sätt är det 
relevant att ta lärdom från tidigare inträffade händelser. Logg för tidigare inträffade händelser finns 
men tillförlitligheten i informationen varierar. Istället rekommenderar Karlsson och Gunnarsson 
(2017) att man tar direkt kontakt med de som varit involverade vid, samt i efterarbetet av, händelsen. 
Det vill säga att kontakter tas lämpligtvis både inom Trafikverket och med andra organisationer som 
varit med om likande händelser. 

En inträffad händelse, eller avstängning av väg eller järnväg för att undvika en nära förestående 
händelse, kräver också möjlighet till omledning av trafik och/eller att alternativa transportslag kan 
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sättas in. För detta krävs en god logistik och samverkan mellan Trafikverket och ansvariga 
organisationer. Eftersom vägen/järnvägen antingen är obrukbar eller nära att bli obrukbar krävs en 
långvarig insats för att upprätthålla kapaciteten under avstängnings- och återuppbyggnadsarbete. 

4.12.3.2. Förebyggande åtgärder 
Erosionsförebyggande åtgärder är effektiva såväl för att förhindra oönskad erosion i sig som för att 
minska risker för skred. Erosionsförebyggande åtgärder kan vara: 

Ökat underhåll av befintliga erosionsskydd.  

Ett kostnadseffektivt ökat underhåll av befintliga erosionsskydd kräver också inventeringar av 
erosionsskydd. Det kräver också inventeringar av sannolikheter för skred och ras samt yttre tecken på 
instabilitet och pågående förändringar (t.ex. deformationer, sprickor, erosionsskador, schakter, 
fyllningar, framträngande grundvatten, lutande/böjda träd och lutande stolpar etc.). Det bör dock 
påpekas att om vattennivån i ett vattendrag minskar kan erosionsskyddet resultera i en ökad last och 
därmed medföra destabiliserande påverkan vilket också måste beaktas (Minna Karstunen, Professor 
Geoteknik, Chalmers, personlig kommunikation, 2019-05-10). 

Installation av erosionsskydd.  

Installation av erosionsskydd som kan vara hårda, mjuka eller kombinerade erosionsskydd 
(Danielsson m.fl., 2016) 

Hårda erosionsskydd. 

Hårda erosionsskydd kan t.ex. vara: 

• Grus och sten i en kombination som hindrar borttransport av bottenmaterialet men samtidigt 
bidrar till att finmaterialet tvättas ur så att en stenpäls bildats på ytan (Trafikverket, 1987, 
Danielsson m.fl., 2016). 

• Betongblock  

• Gabioner  

• Spont av stål eller trä  

Mjuka erosionsskydd 

Så kallade mjuka erosionsskydd kan anläggas då vattenhastighet och brinklutning är låga, < 1-2 m/s 
respektive < 1:3 (Danielsson m.fl., 2016). Exempel på mjuka erosionsskydd:  

• Gräsvegetation  
• Gräs och buskar  
• Buskvegetation  
• Träd och buskar  
• Kokosmattor med vegetation  
• Geotextil med vegetation  
• Dött växtmaterial  

Kombinerade erosionsskydd 

För högre hastighet eller brinklutning anläggs istället kombinerat erosionsskydd och ju högre 
vattenhastighet desto mer hårda komponenter krävs. Exempel på hårda komponenter är sten och 
stockar (Danielsson m.fl., 2016), t.ex. i nedan kombinationer: 
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• Stenskoning med vegetation  
• Stenskoning under medelvattenytan och vegetation över  
• Gabioner med förplanterade växter  
• Betong-hålblock med vegetation  
• Träpålar med vegetation  
• Stockar, stockmurar, eller död ved  
• Faskiner, flätverk, eller faskiner i kombination med sten  
• Block i vattendraget för att reducera vattenhastigheten  
• Block i vattendraget för att fixera isen  
• Olika typer av flödesändring och överfall  

Släntstabilitetsförbättrande åtgärder utöver erosionsskyddande åtgärder (SGI, 2015)  

• Utflackning av släntens geometri  
• Avschaktning av marken i släntens övre del  
• Motfyllnad i släntens nedre del  
• Sänkning eller begränsning av portryck  
• Kalk-/cementpelarinstallation (liksom pålning minskar stabiliteten på kort sikt, men ökar på 

lång sikt) 

4.12.4. Bedömning av effekt i förhållande till investerings- och löpande kostnader  
Skador som kan uppstå av erosion är att vägen/järnvägen riskerar att spolas bort samt att erosionen 
bidrar till ökad skredrisk. Ett skred kan medföra risk för olycka om person eller fordon befinner sig på 
väg/järnväg i samband med att skredet inträffar. Andra möjliga konsekvenser är långa 
avstängningstider. Det krävs efterarbete för att återställa vägen/järnvägen och de delar av 
anläggningen som påverkats av skredet. 

4.12.4.1. Skadekostnad 
Skadekostnaden beror liksom vid översvämning på inverkan på framkomlighet samt kostnader för 
olyckor samt återställande och beräknas på liknande sätt. Det vill säga den förändrade skadekostnaden, 
E(Ct), under den aktuella perioden är skillnaden i kostnad utan åtgärd, Ct(0), respektive med åtgärd, 
Ct(i), under tiden t. Skadekostnaden beror på sannolikheten för att signifikant erosion/skred ska 
inträffa under tiden t. Där ʃtSat(0) respektive ʃSat(i) används för att beskriva sannolikheten utan 
respektive med åtgärd.  

Sannolikheten för signifikant erosion per år utan respektive med åtgärd räknas ut enligt avsnitt 4.12.1. 
Avseende sannolikheten för att ett skred ska inträffa per år finns ännu inte någon vedertagen metodik 
men förslag på metoder har testats av SGI (Odén m.fl., 2018). Alla beräkningar utförs med hänsyn till 
dagens klimat och med hänsyn till kommande klimatförändringar på medellång och lång sikt 
(alternativt som en funktion av tiden). 

Skadekostnaden beror också på den totala avstängningstiden Tt,j(tot,0 och Tt,j(tot,i) samt kostnaden för 
avstängningen per tidsenhet utan respektive med åtgärd. Tiden för avstängning bedöms baserat på 
tidigare erfarenheter och händelser men beror också på vilken beredskap som finns. Erfarenheter från 
tidigare händelser som inrapporterats i MSB:s databas för stora olyckor15 och SGI:s skred och 

 
15 MSB’s statistikdatabas https://ida.msb.se/ och registret Stora olyckor https://ida.msb.se/ida2#page=a0100 
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erosionsdatabas16, ROP, tidigare utvärderingar såsom efter Skredet i Småröd och Ånn, i kombination 
med intervjuer med de som tidigare varit involverade vid liknande händelser samt med de som är 
involverade i drift och underhåll längs aktuell sträckan som beaktas används för att göra bedömningen 
av sannolik och förväntade osäkerheter i avstängningstid. 

Dessutom kan händelser som skred även orsaka skador på människor som också bör tas med i 
beräkningen av skadekostnad, d.v.s. 

Caj(0)= Ca(o) + Caj(0, å)+S(px,0)*C(px) 

Caj(i)= Ca(o) + Caj(i å)+S(px, i)*C(px) 
 

där S(px,0) och S(px, i) är sannolikhet för att en person (p) som vistas på anläggningen (eller i dess 
närhet) får en skada eller omkommer (x) till följd av händelsen utan respektive med åtgärd. Det finns 
inte säkra värden för att bedöma denna sannolikhet. Inom ramen för Götaälv utredningen togs förslag 
på metod samt värden för detta fram (Andersson-Sköld, 2011, GÄU, 2012) som därefter har utvecklats 
vidare av Grahn och Jaldell (2017). Dessa värden och den metod för bedömning av sannolikheten för 
att person skadas kan vara en bra utgångspunkt för att bedöma sannolikhet och kostnad för att en 
person skadas eller omkommer. Dock föreslås även platsspecifika bedömningar i samverkan med de 
som är involverade i drift och underhåll av den aktuella sträckan. Eventuell förändrad sannolikhet för 
skada om även för den åtgärdade anläggningen tas också fram i samverkan med de som är involverade 
i drift och underhåll av den aktuella sträckan. 

C(px) är skadekostnaden för den aktuella skadan, x, där x betecknar om skadan är allvarlig, lindrig 
eller så allvarlig att en person omkommer. ASEK har schablonvärden för statistiskt liv respektive 
skada vilka föreslås användas. 

Kostnaden som beror på avstängning, Caj(o), och innefattar kostnader som orsakas av 
trafikomledning/alternativa transporter, beräknas på samma sätt som vid översvämning platsspecifikt 
med befintliga modeller eller för typvägar.  

Återställningskostnaderna utan respektive med åtgärd, Caj(0, å) respektive Caj(0, i) bedöms baserat 
på erfarenheter från tidigare händelser som finns inrapporterade i ROP, tidigare utredningar från 
tidigare händelser i kombination med intervjuer med de som varit involverade vid tidigare händelser 
för att bekräfta/ge ytterligare relevant information kring förväntade återställningskostnader. 

4.12.4.2. Investeringskostnad, löpande kostnader samt andra nyttor och kostnader 
Investeringskostnaden, I, för att minska kraftiga flöden eller översvämning är de samma som 
redovisades med avseende på framkomlighet i avsnitt 4.4. Investeringskostnader kan också vara 
installation av hårda, mjuka eller kombinerade erosionsskydd eller stabilitetshöjande åtgärder. Oavsett 
vilken åtgärd som vidtas kommer även översyn och underhåll att krävas. Detta beräknas enligt 
metoden för löpande insatser och utgörs av kostnader för att upprätthålla beredskap samt utgifter för 
översyn och underhåll. I analysen bör därför såväl löpande kostnader för olika alternativ med 
respektive utan åtgärd beräknas för att den förändrade kostnaden, (Cdu), ska kunna bedömas. 

Den samhällsekonomiska nyttan av åtgärder, utöver skadekostnadsreduktionen, kan exempelvis vara 
miljönytta i form av ökad biologisk mångfald och/eller minskad föroreningsspridning om man 
använder ökad vegetation som åtgärd, minskad oro eller ökat marknadsvärde på grund av den 
minskade erosions och skredrisken i sig.  

 
16 SGI:s skred- och erosionsdatabas. http://gis.swedgeo.se/skred/ 
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Oavsett vilken åtgärd som vidtas kommer även underhåll att krävas. Förväntade underhållskostnader, 
(Cdu), beräknas för löpande insatser såsom ökat underhåll och ökad beredskap för löpande åtgärder 
som minskar risken för att framtida skada på infrastrukturen ska uppkomma. 

Även andra oönskade konsekvenser, d.v.s. reella kostnader eller icke monetära samhällsekonomiska 
miljö- eller sociala kostnader, som kan uppstå som bör ingå i bedömningen av den totala samhälleliga 
kostnaden, Ci, när betydande åtgärder krävs.  

4.12.5. Underlag som behövs 
Underlag som behövs för beräkning av översvämningsdjup, flöde och varaktighet redovisas i avsnitt 
4.4. Underlag som behövs och ytterligare kunskaps och forskningsbehov för att beräkna erosion 
redovisas i avsnitt 4.12.1.  

Prioriteringar av vägsträckor som ska beaktas/prioriteras görs med hänsyn till ÅDT, vilka transporter 
och verksamheter som kan påverkas, samt vilka omlednings- och alternativa transportmöjligheter som 
finns. GIS-baserade underlag för detta (exklusive tillgång till alternativa transporter) finns hos 
Trafikverket. Dessutom används GIS för att identifiera lågpunkter (finns i ROP).  

Dessutom behövs beskrivningar av anläggningarnas status/skick vilket kan erhållas genom 
inventeringar, beskrivning av anläggningens uppbyggnad (dessa underlag bör finnas) men ytterligare 
inventeringar kan behöva utföras.  

Investeringskostnaden för erosionsskydd baseras på liknande investeringskostnader, marknadspriser 
eller förfrågningsunderlag för erosionsskydd som etableras av andra skäl än förväntade 
klimatförändringar.  

Underhållskostnaden baseras på erfarenheter av liknande underhåll inom anläggningen med hänsyn till 
kostnader för tid, maskinkostnader och lönekostnader etc. 

Även beredskapskostnader baseras på erfarenheter från nuvarande beredskapsaktiviteter, tid för möten, 
övningar och underhåll av utrustning. En plan för utökad beredskap, inklusive budget, för händelser 
som erosion och skred bör tas fram. 

Det finns metoder för att beräkna erosion och släntstabilitet, men det finns också stora behov av att 
bättre kunna förstå de olika processerna och hur de samverkar med varandra.  

Det finns redan idag också en metod för att klassificera underhållsbehov av anläggningarna baserat på 
dagens status och ökade risker för höga flöden och ökad amplitud med torka/kraftig eller långvarig 
nederbörd som presenteras i Rapporten Riskanalys vald vägsträcka (Karlsson och Gunnarsson, 2017). 
I Karlsson och Gunnarsson (2017) ingår också en riskmatris som baseras på ÅDT samt avstånd till 
samhällsviktiga verksamheter och som används för bedömning av åtgärdsbehov idag. Samma 
riskmatris kan användas för att bedöma åtgärdsbehov på mellanlång och lång sikt baserat på SMHI:s 
underlag för nederbörd, avrinning och kraftiga regn. 

Det finns även riktlinjer för hur man kan bedöma och beräkna släntstabilitet (SGI, 2014) och 
Tafikverkets egna tekniska krav för geokonstruktioner där även riktlinjer för stabilitetsfaktorer anges 
(Trafikverket, 2014). 

Det krävs dock ökad förståelse av de processer som påverkar erosion och markstabilitet. Detta kräver 
fältstudier och inte minst longitudinella fältmätningar (förslagsvis med automatiska sensorer) som kan 
relateras till meteorologiska parametrar såsom nederbörd, temperatur, fuktighet. Det krävs också 
laboratorieförsök, modellutveckling och validering, känslighetsstudier samt lämplighetstester av 
befintliga samt ytterligare utvecklade modeller.  

För att kunna utföra modellberäkningar som kan svara på hur erosion, bärighet, sättningar och 
släntstablitet kommer att påverkas av de komplexa förändringar klimatförändringarna kommer att 
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medföra att dessa moment införs inom de utbildningar som berörs vilket påpekas vid intervju med 
Minna Karstunen (Professor Geoteknik, Chalmers, personlig kommunikation, 2019-05-10). 

För att hantera klimatförändringarna på ett kostnadseffektivitet sätt krävs vidare en kontinuerlig 
uppdatering av underlag. Eftersom osäkerheterna är stora behöver detta göras kontinuerligt och 
uppdaterade underlag, ny kunskap och beräkningsmetoder behöver kontinuerligt implementeras. 
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5. Identifierade forsknings- och utredningsbehov 
I detta kapitel sammanfattas de forsknings- och utredningsbehov som identifierats i denna förstudie. 
Nedan beskrivs först på övergripande nivå den kunskap som behövs avseende åtgärder och 
klimatrelaterade konsekvenser. Sedan följer en kort beskrivning av de mer specifika behov som 
identifierats med avseende på markprocesser, bedömning och värdering av kostnader och nyttor, 
riskklassning samt diskontering. 

Åtgärder 

Metoden som presenteras i denna förstudie fokuserar på effektsamband för identifiering, bedömning 
och prioritering av klimatanpassningsåtgärder för väg och järnväg. De prioriterade åtgärder som 
genomförs ska förebygga eller hantera redan uppkomna klimatrelaterade konsekvenser som 
översvämningar, erosion, ras och skred, brand m.m. och konsekvenserna av dem. Flera 
klimatrelaterade händelser och konsekvenser ger i sin tur upphov till ytterligare konsekvenser i en 
längre eller kortare kedja. Åtgärder kan vidtas olika tidigt i sådana konsekvenskedjor vilket i sin tur 
påverkar bl.a. vilka effekter åtgärderna får och hur stora kostnaderna för olika åtgärder blir i 
förhållande till nyttan. Det hela är som framgått tidigare i rapporten mycket komplext och det råder 
brist på kunskap inom en rad områden. 

Generellt behövs ökad kunskap om hur stor effekten av olika åtgärder är på kort och lång sikt. Det 
gäller även sådana åtgärder som vidtas när en klimatrelaterad konsekvens har inträffat. Mer kunskap 
behövs både om åtgärdernas effekt på det de är avsedda att förebygga eller hantera när konsekvensen 
har inträffat men också om eventuella andra konsekvenser olika åtgärder kan ge upphov till avseende 
naturmiljö, kulturmiljö och hur de kan påverka olika sociala frågor. 

Klimatrelaterade konsekvenser 

Generellt behövs också mer kunskap om olika klimatrelaterade konsekvenser. Som exempel kan 
nämnas att det behövs mer kunskap om vad som händer efter ett skred och när olika följdeffekter av 
ett skred inträffar. Hur utveckling ser ut efter ett skred är således en viktig fråga liksom vad det 
betyder för enskilda människor och samhället generellt. I det ingår t.ex. frågan om hur allmänhetens 
rekarationsmöjligheter och näringslivet påverkas av att en väg- eller järnvägsanläggning drabbas av ett 
skred. Mer av den typen av kunskap behövs inte bara för skred utan för i princip alla klimatrelaterade 
konsekvenser. 

Vilka kan konsekvenserna förväntas bli och under vilka omständigheter är en viktig fråga. 
Konsekvenserna av översvämningar, erosion, brand, skred m.m. är givetvis i stor utsträckning en 
platsspecifik fråga. Därför behövs det kunskap om vilka konsekvenser och vilken omfattning på 
konsekvenserna som kan förväntas givet ett antal lokala förutsättningar. Mer kunskap behövs därför 
om hur lokala förutsättningar påverkar konsekvenserna av översvämningar, erosion, ras, skred, brand 
m.m. Det krävs dessutom förbättrade schablonvärderingar av dessa konsekvenser i monetära termer. 

Inom ramen för Göta älvutredningen gjordes en inventering av möjliga positiva och negativa 
naturmiljökonsekvenser. Det går att kvalitativt beskriva dessa, men vilka som dominerar liksom 
tidsaspekterna för dessa konsekvenser är svåra att bedöma och svåra att beskriva i kvantitativa termer. 
Detta gäller även för kulturmiljöaspekter. 

För att erhålla mer kunskap om både åtgärder och konsekvenser behövs både forskning i fält och 
laboratoriestudier. Den kunskap som tas fram behöver också implementeras. 

Markprocesser 

Det behövs ökad kunskap för att med större säkerhet kunna bedöma erosion i olika jordar under olika 
förutsättningar. Dessutom behövs kunskap om vilka kvantitativa parametrar som kan och är lämpliga 
att användas under vilka förutsättningar. Detta gäller även med avseende på släntstabilitet och 
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framförallt i lösa jordar och med hänsyn till förekomster av till exempel kvicklera. För att ta fram 
kvantitativa parametrar krävs forskning och validering av befintliga modeller och av de 
schablonvärden som ofta används.  

Det finns stora behov av att bättre förstå de komplexa och samverkande processer som sker i marken 
och hur dessa påverkas av de klimatförändringar som kan förväntas. För att kunna bedöma 
erosionshastighet, sättningar och sannolikheten för ras och skred i ett framtida klimat behövs bl.a. 
ökad kunskap om: 

• Hur förändringen i genomsnittstemperatur påverkar de fysiska och kemiska egenskaperna på 
de djup som antar denna temperatur och vad detta innebär för de hydrologiska, geologiska och 
geotekniska egenskaperna. En viktig fråga är: Hur snabbt sker förändringar och vilken 
inverkan får detta på erosion och släntstabilitet? 

• Hur de hydrologiska, geokemiska, biologiska och biogena processerna kan beskrivas i omättad 
zon och hur dess egenskaper kommer att förändras med kommande klimatförändringar. En 
viktig fråga är: Hur kommer förändrad torka och förändrade nederbördcykler att påverka 
torrskorpa och sprickbildning? 

• Hur lämpliga metoder kan utvecklas och implementeras (även kunskap och kompetens) 
utanför universitet och högskolor. Metoder som kan användas för att bedöma hur sättningar 
och horisontella deformationer ska bedömas och beräknas i ett framtida klimat.  

• Hur ökad amplitudförändring i grundvattennivåer påverkar olika processer och 
markegenskaper (sättningar och horisontella deformationer, bärighet, erosion, släntstabilitet). 

• Hur egenskaper och processer kommer att förändras i övergångszoner mellan olika jordarter 
och mellan jord och berg i ett föränderligt klimat. 

• Hur förändringar i frost-tö cykler, temperatur, fuktighet och nederbörd, påverkar 
sprickbildningen i berg, men också deformation och sättningar i framförallt fina jordar. 

• Lämpliga provtagningsmetoder och kriterier för bestämning av skjuvhållfasthet. Lämpliga 
metoder behöver verifieras och implementeras.  

• Modeller för erosion, inklusive de variabler och parametrar som ingår i dessa. Modeller för 
erosion behöver valideras och uppdateras för svenska förhållanden och med hänsyn till 
kommande klimatförändringar. 

• Metoder som kan användas för att bedöma sannolikheten för brott, skred och ras per given 
tidsenhet. Dessa metoder behöver utvecklas och valideras. På senare tid har metoder för detta 
börjat utvecklas. SGI gör bedömningen att ytterligare utvärdering och utveckling av befintliga 
metoder krävs innan någon av dem kan rekommenderas. Dessutom behöver metoderna 
uppdateras med avseende ny kunskap om markprocesser i allmänhet. 

Bedömning av kostnader 

Det behövs en sammanställning och analys av den information som finns i ROP (databas för 
robusthetsplanering) och kommuner avseende förseningar, avstängningstider, investerings- och 
underhållskostnader till följd av förhöjd temperatur (spårutveckling, blödning i asfalt, solkurvor) och 
risker kopplade till havsnivåökning, skyfall, långvariga regn, förändrade nederbördsmönster och dess 
påverkan på bärighet, sättningar, erosion ras och skred. En sådan sammanställning är lämplig att 
använda som underlag för att ta fram schablonvärden för förväntade avstängningstider och kostnader 
för typsituationer. En sådan sammanställning är också en viktig utgångspunkt för att identifiera 
ytterligare utrednings-, kunskaps- och forskningsbehov. En aspekt som kan vara svår att utvärdera från 
en sammanställning från ROP är hur god beredskap och erfarenheter från tidigare liknande händelser 
påverkar avstängningstiden. Det kan därför behöva utredas särskilt.  
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Angående lönekostnader, och behov av olika experter och entreprenörer kan den metod som utvecklas 
för spårburen trafik (Torstensson m.fl., 2019) vara relevant att utveckla för vägar och annan 
infrastruktur som ligger inom ramen för Trafikverkets ansvarsområde. I båda metoderna bör hänsyn 
till klimatförändringar ingå. 

Värdering av kostnader och nyttor  

Det behövs forskning för att identifiera och kvantifiera andra potentiella värden och kostnader än de 
som idag är internaliserade i befintliga metoder och modeller för samhällsekonomiska beräkningar. 
Exempel på värden som normalt inte ingår i befintliga metoder och modeller är påverkan på 
möjligheter till rekreation, kultur, idrott och upplevelse av trygghet. Andra exempel på värden som 
normalt inte inkluderas är värdet av ekosystemtjänster (påverkan på vattenkvalitet, vattenhantering, 
upplevt välbefinnande osv.) samt påverkan på biologisk mångfald inklusive möjligheterna att t.ex. nå 
miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Myllrande våtmarker.  

Förslagsvis tas vetenskapligt baserade kvantitativa och semi-kvantitativa schablonvärden fram genom 
multidisciplinära forskningsprojekt. Sådan värden tas förslagsvis fram för olika miljöer (urbana-, 
rurala och skogliga miljöer samt jordbruksområden, olika klimatzoner osv.). Dessutom behövs 
systematiska, transparanta metoder som kan användas för att göra sådana värderingar i stora projekt, 
eller för projekt som förväntas få stor inverkan på miljömässiga eller sociala värden. Såväl 
schablonvärden som de metoder som ska användas behöver vara utvecklade för att kunna användas 
under dagens klimat och med hänsyn till framtida klimatförändringar. Det är även angeläget att 
metoderna tar hänsyn till sociala och socioekonomiska förändringar på kort, mellanlång och lång sikt. 

Riskklassning 

En riskmatris som baseras på sannolikhets- och konsekvensklasser är användbar som ett första steg för 
att bedöma om en åtgärd bör vidtas. Det finns en riskmatris med föreslagna risk, sannolikhets- och 
konsekvensklasser i Figur 2–2. Dock behöver klassindelningarna, framförallt konsekvens-
klassindelningen, uppdateras och verifieras så att det finns en övergripande koncensus inom 
Trafikverket samt hos relevanta intressenter.  

Diskontering 

Det krävs en ökad kunskap om hur diskonteringsräntan kan hanteras och vad det innebär med hänsyn 
till de nyttor och kostnader som åtgärder kan medföra utöver de kostnader och nyttor som är 
förknippade med själva skadekostnadsförändringen samt investerings- och underhållskostnader på 
kort, medellång och lång sikt. Många av de möjliga åtgärderna för att minska erosion, ras och skred är 
desamma som för att minska översvämningsrisker och ger samma ytterligare nyttor och kostnader och 
kan därmed också värderas på samma sätt. 

Det behövs metoder som kan användas för att bedöma vilken diskonteringsränta som bör användas vid 
olika fall av samhällsekonomisk analys av klimatrisker och riskreducerandeåtgärder på kort, 
medellång och lång sikt.  
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Bilaga 1 Klimatförändringar  

Globalt förväntade klimatförändringar 
Den globala medeltemperaturen ökar allt snabbare (IPCC, 2014a, IPCC, 2013, IPCC, 2014b). Den 
största temperaturökningen har uppmätts i Arktis och de norra delarna av norra hemisfären.   

Hur stor den framtida klimatförändringen blir, beror på mängden utsläpp av olika växthusgaser och 
hur dessa påverkar strålningsbalansen samt klimatsystemets respons (IPCC, 2013, IPCC, 2014a). 
Modellberäkningarna av klimatet baseras på utsläppsscenarier eller strålningsscenarier som i sin tur 
baseras på antaganden om den framtida utvecklingen av världens ekonomi, befolkningstillväxt, 
globalisering, omställning till miljövänlig teknik med mera. Scenarier baserade på antaganden för 
olika utveckling och utsläpp som detta medför kallas RES-scenarier från engelskans ”Special Report 
on Emission Scenarios”. Vid modellberäkningarna ingår hur dessa utsläppsscenarier påverkar jordens 
strålningsbalans (SMHI, u.å.-g). I de klimatsimuleringar som används i senaste IPCC rapporten 
använder man så kallade strålningsscenarier (IPCC, 2013). Dessa baseras på antaganden om hur 
växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden, så kallad strålningsdrivning. Ju mer utsläpp av 
växthusgaser desto mer strålningsdrivning. Sådana scenarier kallas RCP-scenarier från engelskans 
”Representative Concentration Pathways” (SMHI, u.å.-g), se vidare i faktarutan i Figur B1–1.  

Figur B1–1. RCP-scenarier. Figuren till vänster visar koldioxidutsläppen för RCP scenarier SMHI 
(2018b) från (IPCC, 2013). Texten är från SMHI (2018b) .  

 

Faktaruta RCP-scenarier   

  

  

  

  

Strålningsscenarierna baseras på antaganden om 
hur växthuseffekten kommer att förstärkas i 
framtiden, så kallad strålningsdrivning vilken mäts 
i W/m². Ju mer växthusgasutsläpp desto större 
strålningsdrivning.  Scenarier för 
strålningsdrivning kallas RCP-scenarier 
(Representative Concentration Pathways) (SMHI, 
2018b). Dessa scenarier representerar möjliga 
utvecklingsvägar och respektive RCP är 
namngivna efter den nivå av strålningsdrivning 
som uppnås 2100. Olika RCP motsvara olika 
ökning av växthusgaser i atmosfären. 
Förutsättningar för respektive RCP scenario enligt 
IPCC (2013):  

RCP 2.6: Kraftfull klimatpolitik gör att 
växthusgasutsläppen kulminerar år 2020 och 
strålningsdrivningen når 2,6 W/m² år 2100.    

RCP 4.5: Strategier för reducerade 
växthusgasutsläpp medför att strålningsdrivningen 
stabiliseras vid 4.5 W/m² före år 2100.  

RCP 8,5: Ökande växthusgasutsläpp medför att 
strålningsdrivningen når 8,5 W/m² år 2100.  
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Det finns osäkerheter i såväl utsläppsscenarierna som i de klimatmodeller som används. IPCC har 
definierat olika grad av bedömda respektive statistiskt beräknade sannolikheter för att de händelser 
som simuleras med klimatmodeller, eller ensembler av dessa, ska inträffa. Terminologin översatt till 
svenska för dessa är sammanställd i Tabell B1–1. Resultaten från de uppmätta förändringar som har 
sammanställts av IPCC (IPCC, 2013) visar att det är extremt sannolikt, d.v.s. mer än 95 % 
sannolikhet, att det är mänsklig verksamhet som har varit den dominerande orsaken till den 
observerade uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet.   

Tabell B1–1. Standardtermer för definitioner av bedömd respektive statistiskt beräknad sannolikhet 
enligt IPCC (IPCC, 2013).    

Bedömd 
sannolikhet*  

Bedöms som en 
sannolikhet händelse 
motsvarande  

Statistiskt 
beräknad 
sannolikhet  

Statistiskt beräknad sannolikhet 
för att händelsen ska respektive 
har inträffat  

Mycket hög 
bedömd 
sannolikhet  

≥ 9 fall av 10    Praktiskt taget 
säkert   

> 99 % sannolikhet   

Hög bedömd 
sannolikhet  

8 fall av 10   Extremt sannolikt  > 95 % sannolikhet   

Medelhög bedömd 
sannolikhet  

5 fall av 10   Mycket sannolikt  > 90 % sannolikhet  

Låg bedömd 
sannolikhet  

2 fall av 10   Troligt  > 66 % sannolikhet   

Mycket låg bedömd 
sannolikhet  

≤ 1 fall av 10   Mer sannolikt än 
inte   

> 50 % sannolikhet  

    Ungefär lika 
sannolikt som inte  

33–66 % sannolikhet  

    Osannolikt  < 33 % sannolikhet  

    Mycket osannolikt   < 10 % sannolikhet  

    Extremt 
osannolikt   

< 5 % sannolikhet   

    Praktiskt taget helt 
osannolikt   

< 1 % sannolikhet  

* Denna bedömning är kvalitativ och baseras på typ, mängd, kvalitet och enhetlighet i bevismaterial   
(t.ex. mekanisk förståelse, teori, data, modeller, sakkunnigbedömning) och på graden av enighet.   

Uppvärmningen kommer att fortsätta efter 2100 för alla RCP-scenarier utom RCP 2.6. Den globala 
temperaturförändringen vid slutet av detta århundrade kommer sannolikt att överstiga 1,5 °C i 
förhållande till perioden 1850 till 1900 för alla RCP-scenarier utom för RCP 2.6. För RCP 2.6 kommer 
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temperaturen att stabiliseras i mitten av detta århundrande och huvudsakligen kvarstå fram till 
århundradets slut.   

För övriga scenarier kommer det att vara en fortsatt ökning fram till slutet av århundradet och därefter. 
Vid århundradets slut är det sannolikt att den globala temperaturförändringen överstiger 2 °C för 
RCP 8.5. Det är mer sannolikt den globala temperaturförändringen överstiger 2 °C, än att den inte 
överstiger 2 °C för RCP 4.5 (IPCC, 2013).  

Det är endast det scenario med lägst utsläpp av växthusgaser, d.v.s. RCP 2.6, som bedöms resultera i 
att den globala medeltemperaturen sannolikt inte kommer att överstiga de internationella 
överenskommelserna i Parisavtalet (IPCC, 2013). Parisavtalet är en global överenskommelse, som 
nåddes den 12 december 2015 i Paris, där regeringarna enades om att hålla ökningen av den globala 
genomsnittstemperaturen väl under 2 °C i förhållande till den förindustriella nivån och att sträva efter 
att begränsa den till högst 1,5 °C  (Europeiska rådet, 2019).  

Vindrelaterade konsekvenser av den globala temperaturökningen  
Förutom att temperaturen i atmosfären blivit högre har även andra klimatrelaterade förändringar 
observerats. Haven har blivit varmare, havsytan har stigit, nederbördsmönstret har ändrats, snötäckets 
utbredning på norra halvklotet liksom utbredningen av Arktis havsis har minskat och istäcket på 
Grönland och många glaciärer smälter (IPCC, 2014a, Bergström, 2012, Åström m.fl., 2014). Dessa 
förändringar bedöms komma att fortgå. Hur stora konsekvenserna blir, kommer att bero på hur snabb 
och stor temperaturförändringen blir. Konsekvenserna av temperaturökningen kommer också att 
variera mellan olika områden och regioner i världen (IPCC, 2014a).   

Det har också observerats förändringar i orkaners beteende och styrka och i förekomsten av händelser 
såsom stora översvämningar sedan mitten av 1900-talet. Det bedöms som mycket troligt att antalet 
kalla dagar och nätter har minskat och att antalet varma dagar och nätter har ökat på global nivå. 
Fortsatta förändringar i extremväder är att förvänta (IPCC, 2014a).  

Förändrad havsnivå   
Havsnivån har stigit under lång tid. Höjningen av havsnivån bedöms med hög bedömd sannolikhet, 
d.v.s. 8 fall av 10, ha varit större sedan mitten av 1800-talet än genomsnittet under de föregående två 
årtusendena. Den förändring som har skett sedan början av 1970-talet kan, med en hög bedömd 
sannolikhet, förklaras med den globala uppvärmningen. Orsaken bedöms vara en kombination av 
avsmältning av glaciärer och termisk expansion. Exakt hur mycket respektive process bidragit till kan 
man idag inte avgöra (IPCC, 2013).   

Hur den globala havsnivån beräknas komma att ändras till i mitten, respektive slutet, av detta 
århundrande för RCP 2.6, RCP 4.5, och RCP 8.5 finns sammanställt i Tabell B1–2.   

Tabell B1–2. Beräknad förändring av den globala genomsnittliga havsnivån i mitten och slutet av 
århundradet i förhållande till referensperioden 1986–2005 (IPCC, 2013).  

  Ökning fram till perioden 2046–2065  Ökning (m) fram till perioden 2081–2100  

  Medel (m)  Sannolikt intervall (m)  Medel (m)  Sannolikt intervall (m)  

RCP 2.6  0,24  0,17–0,32  0,4  0,26–0,55  

RCP 4.5  0,26  0,19–0,33  0,47  0,32–0,63  

RCP 6.0  0,30  0,22–0,38  0,63  0,45–0,82  
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Förändringen är angiven i förhållande till en något kortare referensperiod, 1986–2005, än den för 
temperaturförändringen som om inte annat anges är 1961–1990. De beräknade förändringar som 
redovisas i Tabell B1–2 baseras på flera antaganden och stora förenklingar vilket innebär stora 
osäkerheter. Till exempel, kan den globala havsnivån stiga betydligt över det angivna sannolika 
intervallet om det sker en kollaps av de marint belägna delarna av inlandsisen på Antarktis. 
Sannolikheten för att detta kommer att ske bedöms som medel (5 av 10 fall). Om det sker bedöms 
havsnivån höjas med ytterligare några decimeter (IPCC, 2013).  Senare studier visar att samverkande 
faktorer kan medföra en snabbare avsmältning än vad som kunnat beräknas för den sammanställning 
som gjorts av IPCC. Dessa senare studier visar att havsnivån kan öka betydligt mer, med upp till 
närmare 10 meter, de närmaste 100–150 åren även om temperaturökningen begränsas till 2 °C 
(Hansen m.fl., 2016). Dessutom kommer havsytehöjningen på grund av trögheter i systemet att 
fortsätta i tusentals år vilket bedöms med utsläpp motsvarande RCP 4.5 kunna leda till cirka tio meter 
havsytehöjning inom 2000 år från idag (Clark m.fl., 2016).  

För att belysa de osäkerheter som råder kring de verkliga utfallen för framtida havsnivåförändringar 
presenterar Kopp m.fl. (2014) beräkningar av sannolikheter att specifika höjningar av havsnivåer ska 
överskridas år 2100. Beräkningarna redovisas av SMHI för sex olika nivåer (scenarier) för de tre RCP-
scenarierna, se Tabell B1–3 (Andersson-Sköld och Johannesson, 2018).  

 

Tabell B1–3  Sannolikheter att sex olika nivåer för global havsnivåhöjning överskrids år 2100 enligt 
Kopp m.fl. (2014) utifrån tre olika utsläppsscenarier (RCP). Källa: (Sweet m.fl., 2017) 

Scenario från Sweet et al (2017)  RCP2,6  RCP4,5  RCP8,5  

Låg – 0,3 m  94 %  98 %  100 %  

Mellan-låg – 0,5 m  49 %  73 %  96 %  

Mellan – 1,0 m  2 %  3 %  17 %  

Mellan-hög – 1,5 m  0,4 %  0,5 %  1,3 %  

Hög - 2,0 m  0,1 %  0,1 %  0,3 %  

Extrem – 2,5 m  0,05 %  0,05 %  0,1 %  

Påverkan på vatten-, is- och vindsystemen  
Den ökande globala temperaturen kommer att påverka nederbörds och vindsystemen. Prognoser för de 
närmaste decennierna visar på samma trender och rumsliga mönster under hela århundrandet. Under 
senare delen av århundradet kommer däremot förändringens magnitud att öka. Hur mycket beror på 
vilket RCP scenario som beaktas. Generellt gäller att skillnaden i nederbörd mellan blöta och torra 
regioner och mellan våt- och torrperioder kommer att öka även om det kan finnas regionala 
undantag.  Sannolikt kommer årsmedelnederbörden att öka vid höga latituder och runt ekvatorn i Stilla 
havet. I många subtropiska, torra mellanlatitudregioner, kommer årsmedelnederbörden sannolikt att 
minska, medan årsmedelnederbörden i blötare mellanlatitudregioner sannolikt kommer att öka (IPCC, 
2013).  

Extrema nederbördshändelser kommer mycket sannolikt (90 %) att bli mer frekventa och intensiva 
över de flesta mellanlatitudlandmassor och våta tropiska regioner. Det är troligt (66 % sannolikhet) att 
det område som omfattas av monsunsystem kommer att öka under 2000-talet. Däremot kommer 
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sannolikt monsunvindarna att försvagas. Monsunnederbörden kommer å andra sidan, sannolikt att 
intensifieras på grund av att den atmosfäriska fuktigheten ökar. Monsunperioden kommer att 
förlängas. Starten av monsunperioden kommer sannolikt att bli tidigare, eller inte ändras, och 
slutdagen kommer sannolikt att senareläggas i många regioner. Det finns en hög bedömd sannolikhet 
för att El Nino-Syd svängningen (ENSO) kommer att fortsätta dominera vindvariabiliteten och 
nederbörden i tropiska Stilla havet. På grund av den ökade fuktigheten kommer sannolikt den ENSO-
relaterade variabilitetsamplituden i nederbörd att intensifieras. Den naturliga variationen av amplitud 
och rumsliga mönster är redan i dag stora och kommer därmed att förstärkas (IPCC, 2013).  

Golfströmmen, som ingår i det större system som förkortas AMOC (Atlantic Meridional Overturning 
Circulation), kommer att troligtvis att påverkas. Det är mycket troligt att AMOC kommer att försvagas 
under detta århundrade som en följd av den stigande temperaturen. Beräkningar visar på 11 % (1–
24 %) för RPC 2.6, och 34 % (12–54 %) för RPC 8.5 vid århundradets slut. Det är troligt att det 
kommer att bli en viss nedgång i AMOC till 2050 men det kommer också att vara årtionden då den 
ökar eftersom det är en mycket stor variabilitet. Det är mycket osannolikt (≤ 10 %) att AMOC kommer 
att genomgå en abrupt övergång eller kollaps under 2000-talet, men en stor kollaps under nästa 
århundrande kan inte uteslutas (IPCC, 2013).  

De flesta modellsimuleringar visar på minskad åretrunthavsis i Arktis. Med medelhög bedömd 
sannolikhet beräknas minskningen sträcka sig från 8 % för RCP 2.6 till 34 % för RCP 8.5 i februari 
och till 43 % för RCP 2.6 till 94 % för RCP 8.5 i september. Baserat på beräkningar med den 
undergrupp av modeller som närmast återger trenden för det klimatologiska medelvärdet för den 
arktiska isen under perioden 1979–2012 kommer man sannolikt (medelhög bedömd sannolikhet) att 
redan före mitten av århundradet se nästan isfria septembermånader i arktiska Oceanen för RCP 8.5. 
Exakt när det blir isfria septembermånader för RCP 8.5 går inte att beräkna. Med medelhög bedömd 
sannolikhet beräknas den globala glaciärvolymen, exklusive glaciärer i perifera Antarktis, minska med 
15 till 55 % för RCP 2.6, och med 35 till 85 % för RCP 8.5 slutet av århundradet. Norra halvklotets 
snötäcke beräknas minska med 7 % för RCP 2.6 och med 25 % för RCP 8.5 i slutet av århundradet för 
modellgenomsnittet (medelhög bedömd sannolikhet) (IPCC, 2013).  

Det är så gott som säkert att utbredningen av permafrost (ytan) vid höga nordliga breddgrader kommer 
att minska (IPCC, 2013).  

Det går inte att dra säkra slutsatser om långsiktiga förändringar av den atmosfäriska cirkulationen. 
Detta beror både på för lite observationsdata och på begränsad förståelse av systemen. Det kommer 
sannolikt att ske en global genomsnittlig ökning av de tropiska cyklonernas maximala nederbörd och 
vindhastighet och sannolikt kommer det vara stora regionala variationer. Dessa variationer kan endast 
beräknas med en låg bedömd sannolikhet (IPCC, 2013).  

Beräkningar pekar på att jetströmmarna kan komma att minska vilket medför att det blir fler tillfällen 
med extremväder och mer extrema vindstyrkor (Hansen m.fl., 2016, Mann m.fl., 2017). Frekvensen 
och styrkan hos tropiska cykloner kan således förväntas att öka, men det är mycket komplexa system 
som är svåra att simulera och mer kunskap krävs för att bättre kunna beskriva om, och hur stora 
förändringarna förväntas bli. De studier, simuleringar och beräkningar som gjorts pekar på att det 
globala antalet mellanbreddscykloner, sannolikt kommer att minska. Förändringar i vindstyrkor och 
frekvens av kraftiga vindstyrkor kommer sannolikt att vara små jämfört med den naturliga 
variabiliteten. Mer nederbörd förväntas i mellanbreddscykloner, vilket kommer att leda till en ökad 
vinternederbörd i Nordeuropa, Nordamerika och i mellan-till-höga latituder i södra hemisfären (IPCC, 
2013).  

Sammanfattningsvis kommer situationer med extremväder sannolikt att öka såväl i frekvens som 
omfattning. Det finns emellertid en hög grad av osäkerhet kring mark- och havsvindar. De övre 
vindsystemen är studerade i mindre utsträckning och varför det är ännu svårare att förutsäga deras 
eventuella förändringar baserat på dagens kunskap och modeller (IPCC, 2013). Klimatet är ett 
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komplicerat och så kallat kaotiskt system där vi måste räkna med att icke-linjära förlopp, 
tröskeleffekter och att oväntade händelser och förlopp inträffar som kan avvika från de scenarier som 
idag används för att bedöma förväntade förändringar av klimatet fram till århundradets slut. Exempel 
på sådana händelser är att temperaturökningen bidrar till att utbredningen av tundrans permafrost 
minskar vilket kan medföra stora utsläpp av metangas Metan är en kraftfull växthusgas som gör att 
temperaturen stiger ytterligare varvid utbredningen av permafrosten reduceras ytterligare och mer 
metan frigörs och så vidare. Det finns flera sådana så kallade återkopplingsmekanismer som kan göra 
att klimatet förändras mycket snabbare och mer än vad som bedöms som mest sannolikt av IPCC. I 
värsta fall kan sådana förstärkande mekanismer när de väl har tagit fart göra att klimatet fortsätter att 
förändras snabbt oavsett om vi stoppar alla mänskliga aktiviteter som bidrar till växthuseffekten.   

Förväntad klimatförändring i Sverige  

Uppmätt och förväntat temperaturförändring i Sverige  
Årsmedeltemperaturen i Sverige för referensperioden 1961–1990 varierar från cirka –8 °C i de 
nordvästra delarna av Sverige till 10 °C i södra Sverige. Högsta månadsmedeltemperaturen för 
referensperioden 1961–1990 är i juli då den varierar från under fyra grader i nordväst till cirka 18 °C 
på bland annat Öland, Gotland och längs kusterna i södra Sverige. Även Sveriges temperatur har ökat 
under det senaste århundradet i jämförelse med referensperioden 1961–1990. Temperaturökningen är 
nästan två grader sedan början av 1900-talet fram till idag (SMHI, 2019b, SMHI, u.å.-e), d.v.s. nästan 
dubbelt så stor ökning som den genomsnittliga globala temperaturökningen under samma period 
(IPCC, 2014a, IPCC, 2013).   

Årsmedeltemperaturen vid slutet av detta sekel för den ensemble av scenarier som använts beräknas 
öka med mellan drygt 1–4 °C runt 2050, och mellan 4–8 °C i slutet av århundradet jämfört med 
referensperioden 1961–1990 för RCP 8.5. I genomsnitt för alla klimatscenarier som används i 
ensemblen är förändringen knappt 3 °C runt 2050 och cirka 6 °C vid århundradets slut för RCP 8.5 
(SMHI, u.å.-e). För RCP 2.6 varierar den maximala temperaturen runt 2 °C, men beroende på de 
osäker som finns i simuleringarna kan den kan under stora delar av seklet nå upp till 4 °C. Resultatet 
för RCP 4.5 är en genomsnittlig ökning med cirka 3 °C fram till 2060. Denna temperatur beräknas 
vara fram till seklets slut (SMHI, u.å.-e).  

Klimatförändringen beräknas bli olika stor för olika delar av Sverige. Störst temperaturökning kan 
förväntas i de nordligaste delarna. Detta gäller för alla tre strålningsscenarierna, d.v.s. RCP 2.6, 4.5 
och 8.5. Skillnaden mellan de tre strålningsscenarierna illustreras i Figur B1–2 (SMHI, u.å.-e).   
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Figur B1–2. Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071–2100 jämfört med 
1971–2000. Kartorna baseras på ett beräknat medelvärde för scenarierna RCP 2.6 (vänster), RCP 4.5 
(mitten) och RCP 8.5 (höger) (Kartor från SMHI (u.å.-e)).  

Årets högsta dygnsmedeltemperatur  
Inte bara medeltemperaturen utan även de högsta och lägsta temperaturerna kommer att påverkas. 
Under referensperioden 1961–1990 uppmättes det högsta medelvärdet för dygnets maximitemperatur 
för en månad i juli i sydöstra Sverige. Medelvärdet var 22 °C (SMHI, u.å.-a). Värmerekordet i Sverige 
uppgår till 38 °C och inträffade dels i Ultuna den 9 juli 1933, dels i Målilla den 29 juni 1947. Det finns 
ytterligare tillfällen med registrerade värmerekord som överstiger 35 °C (35,3 °C i Bromma den 30 
juni 1947, 36,4 °C i Gävle den 30 juni 1947, 36,0 °C Borås den 20 juli 1901, 36,9 °C i Harads den 17 
juli 1945, 36,8 °C Holma den 9 augusti 1975 och 36,0 °C i Örebro den 7 augusti 1975. Endast två 
värmerekord har rapporterats under referensperioden 1961–1990 och riktigt höga temperaruter är än så 
länge ovanliga (SMHI, 2019d).  

Simuleringar av årets högsta dygnsmedeltemperatur för RCP 8.5, visar på en ökning från 2 till mer än 
8 °C. Den genomsnittliga ökningen av dygnsmedeltemperatur är cirka 5 °C vid slutet av detta sekel 
jämfört med referensperioden 1961–1990. För RCP 2.6 är motsvarande förändring cirka 2 °C och för 
RCP 4.5 är den knappt 3 °C (SMHI, u.å.-e). Det finns inga motsvarande simuleringar avseende möjliga 
värmerekord.   
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Temperatur under vintermånaderna  
Temperaturen under vintermånaderna (december–februari) beräknas öka mer än årsmedel-
temperaturen. För RCP 8.5 beräknas den genomsnittliga förändringen uppgå till 4 °C runt 2050 och 8 
°C vid slutet av århundradet jämfört med referensperioden 1961–1990. Alla klimatscenarier visar 
samma trend, men det finns en variation från att det inte sker någon förändring och en ökning med upp 
till mer än 8 °C runt 2050, och att det sker en ökning som varierar mellan 4 °C till mer än 11 °C i slutet 
av århundradet jämför med referensperioden 1961–1990 (Figur B1–3, (SMHI, u.å.-e)). Som framgår 
av Figur B1–3, kommer temperaturökningen att vara störst i de norra delarna och lägst i de södra 
delarna av Sverige.  

  
  

 

 Figur B1–3. Till vänster: Beräknad förändring av vinterns (december–februari) medeltemperatur 
(°C) i Sverige under åren 1961–2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 1961–1990). 
Staplarna visar historiska data som är baserade på observationer. Röda staplar visar temperaturer 
högre än den normala och blå staplar temperaturer lägre än den normala. Den svarta kurvan visar ett 
medelvärde och det grå fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet 
för RCP 8.5. Till höger: Beräknad förändring av vinterns medeltemperatur (°C) för olika delar av 
Sverige för perioden 2071–2100 jämfört med 1971-2000 (Figur från SMHI (u.å.-e)).  

För RCP 8.5 kan isbildning och isutbredningen i Östersjön, liksom övriga svenska vatten, förväntas 
avta betydligt redan 2050 och isbildningen kan vara mycket sällsynt mot slutet av århundradet.    
Den beräknande temperaturökningen under vintermånaderna för RCP 2.6 beräknas, liksom för 
RCP 8.5, att bli cirka 4 °C runt år 2050 jämfört med referensperioden 1961–1990. Denna temperatur 
varar enligt scenariot fram till 2090 då den börjar avta något. För detta scenario kan isbildning och 
isutbredningen i Östersjön, liksom i övriga svenska vatten, förväntas avta betydligt redan 2050 för att 
därefter vara ganska oförändrad fram till slutet av århundradet.   

Även för RCP 4.5 är temperaturökningen 4 °C vid 2050, men den når sitt maximum (ca 5 °C) runt 
2060. Denna temperatur varar fram till runt 2090 då den åter börjar avta (Figur B1–4, SMHI (u.å.-e)). 
Som framgår av Figur B1–4 finns en stor variation mellan de olika klimatscenarier som ingår i 
beräkningen av RCP 4.5. Något klimatscenarier visar på en ökning med upp till mer än 8 °C och något 
till och med på en minskad temperatur med så mycket 4 °C mot senare delen av århundradet jämfört 
med referensperioden 1961–1990. För detta scenario kan isbildning och isutbredningen i Östersjön, 
liksom övriga svenska vatten, förväntas avta betydligt redan 2050 och därefter avta något mer fram till 
2060 för att vara ganska oförändrat fram till slutet av århundradet. Dock finns det stora skillnader 
mellan de olika klimatscenarier som ingår i simuleringen och det kan även bli en ökad isbildning i 
Östersjön liksom övriga svenska vatten under stora delar av århundradet.   
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Figur B1–4. Beräknad förändring av vinterns medeltemperatur (°C) i Sverige under åren 1961–2100 
jämfört med den normala (medelvärdet för 1961–1990). Staplarna visar historiska data som är 
baserade på observationer. Röda staplar visar temperaturer högre än den normala och blå staplar 
temperaturer lägre än den normala. Den svarta kurvan visar ett medelvärde och det grå fältet visar 
variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 4.5 (figur från SMHI (u.å.-
e)).  
Sammanfattningsvis kommer vintertemperaturen, d.v.s. medeltemperaturen under perioden december-
februari, enligt simuleringarna att bli mycket varmare än i dag. Ökningen kan mot slutet av 
århundradet bli upp till drygt 11 ºC varmare än referensperioden 1961–1990 enligt SMHI:s 
simuleringar för RCP 8.5. De flesta scenarier tyder på en varmare vintertemperatur och därmed en 
minskad isbildning, men det finns också risk för enstaka år med betydligt lägre vintertemperaturer, 
som framgår av den osäkerhet som illustreras i Figur B1–4.   

Inverkan på isförhållanden  
En snabb minskning av havsisens utbredning är en av de mest framträdande indikatorerna på en 
arktisk klimatförändring. Isens utbredning har minskat markant under de senaste decennierna. Mest 
tappar isen volym på sommaren, den årliga minsta utbredningen har blivit ca 13 procent mindre per 
årtionde sedan 1980-tales början (Karl m.fl., 2009, IPCC, 2013, Haas m.fl., 2008, Kwok m.fl., 2009). I 
Figur B1–5 nedan visas en kurva för den genomsnittligt uppmätta temperaturen i Sverige mellan 
1957–2017 (streckad) och isutbredningen i Östersjön under perioden 1957–2018. (SMHI, 2019b, 
SMHI, 2019a).  Som framgår ur figuren är trenderna motsatta. Temperaturen har en ökande trend och 
isutbredningen i Östersjön har en minskande trend sedan 1960.   
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Figur B1–5. Uppmätt isutbredning i Östersjön 1957–2019 (blå staplar), figur omarbetad från SMHI 
SMHI (2019a). Den svarta ”streckade” kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-
åriga medelvärden av medeltemperatur för vintern (december–februari) för 35 stationer spridda över 
Sverige under perioden 1957–2018 (mätdata från SMHI (2019b)).  

Nollgenomgångar   
Nollgenomgångar definieras som antalet dygn då dygnets högsta temperatur två meter över marken 
varit över 0 ºC under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0 ºC (SMHI, 2019c). 
Begreppet nollgenomgångar är ett mått på antalet dygn med denna temperaturväxling. Hur ofta de 
förekom under perioden 1961–2018 visas i Figur B1–6 (till vänster). Som framgår av Figur B1–6 (till 
höger) har antalet nollgenomgångar har under perioden minskat framförallt i södra Sverige och ökat i 
stora delar av norra Sverige (SMHI, 2019c).  
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Figur B1–6. Uppmätt årsmedel för antalet nollgenomgångar under 1961–2018 (till vänster), samt 
förändring under perioden 1991–2018 jämfört med referensperioden 1961–1990 (till höger). Blå 
prickar visar minskat antal, och de röda ökat antal, uppmätta nollgenomgångar under perioden 1991–
2016 jämfört med referensperioden (kartor från SMHI (2019c)).  
I framtiden beräknas antalet nollgenomgångar i Sverige sannolikt att minska jämfört med 
referensperioden 1961–1990. För RCP 8.5 beräknas de minska i genomsnitt med cirka 10 dagar runt 
2050 och cirka 30 dagar vid århundradets slut (se Figur B1–7 till vänster). En minskning beräknas för i 
princip i hela Sverige (se Figur B1–7 till höger).   

Som framgår av Figur B1–7 (till vänster) finns det skillnader mellan de nio klimatscenarier som 
används för RCP 8.5. Runt 2050 varierar förändringen i nollgenomgångar från 30 dagar färre per år till 
en ökning med knappt 10 dagar per år. Vid århundradets slut, varierar antal nollgenomgångar från att 
vara lika många som under referensperioden (1961–1990) till att minska med drygt 40 dagar per år.  
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Figur B1–7. Till vänster: Förändring i antal nollgenomgångar (dagar) i Sverige under åren 1961–
2100 jämfört med referensperioden 1961–1990. Den svarta kurvan visar ett medelvärde och det grå 
fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 8.5. Till höger: 
Karta med beräknad genomsnittlig förändring av antal dagar med nollgenomgångar per år för 
perioden 2071–2100 jämfört med 1971–2000 för RCP 8.5 (Figur och karta från SMHI (u.å.-b)).  

Även för RCP 2.6 beräknas färre nollgenomgångar i Sverige. I princip förväntas det bli cirka 10 färre 
dagar per år för Sverige i genomsnitt såväl runt 2050 som 2100, men det förväntas vara stor variation 
mellan åren och det finns även en variation mellan olika scenarier. Mönstret är relativt lika från år 
2050 och till århundradets slut (se Figur B1–8 till vänster). Det är också en stor variation mellan olika 
delar av Sverige, med minskat antal nollgenomgångar per år i södra Sverige och ett ökat antal 
nollgenomgångar i norra Sverige (se Figur B1–8, till höger).   

För RCP 4.5 bedöms antalet nollgenomgångar minska med 10 dagar per år runt 2050, och minska med 
något mer än 10 dagar per år vid slutet av århundradet jämfört med referensperioden 1961–1990 för 
Sverige i genomsnitt. Vid slutet av århundradet bedöms antalet nollgenomgångar att vara oförändrade 
i norra Norrland medan de minskar i södra halvan av Sverige. Även för RCP 4.5 finns en variation 
mellan olika klimatscenarier. Bedömningen av nollgenomgångar för RCP 4.5 ligger mellan de som 
angetts för RCP 8.5 och RCP 2.6.   



VTI rapport 1023  109 

  

  

 

Figur B1–8. Till vänster: Beräknad förändring i antal nollgenomgångar (dagar) per år i Sverige för 
perioden 1961–2100 jämfört med referensperioden 1961–1990. Den svarta kurvan visar ett 
medelvärde och det grå fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet 
för RCP 2.6. Till höger: Beräknad genomsnittlig förändring av årets antal dagar med 
nollgenomgångar för perioden 2071–2100 jämfört med 1971–2000 för RCP 2.6 (Figur och karta från 
SMHI (u.å.-b)).  

Nederbördsförändringar  
Det finns sannolikt fler regioner där antalet tillfällen med kraftig nederbörd har ökat än där antalet 
tillfällen av kraftig nederbörd har minskat på global nivå sedan 1950. Frekvensen av och intensiteten i 
de kraftiga nederbördshändelserna har sannolikt ökat i Nordamerika och Europa (IPCC, 2013). 
Även i Sverige har antalet tillfällen med kraftig nederbörd ökat (Figur B1–9) och den beräknas 
fortsätta öka. Detta illustreras med beräknad förändring av årets största dygnsnederbörd för RCP 8.5 i 
Figur B1–9 (SMHI, u.å.-d). Ökningen uppgår i genomsnitt till knappt 20-25 procent runt år 2050, med 
en möjlig minskning med 25 procent och ökning till mer än 50 procent runt år 2050, jämfört med 
referensperioden 1961–1990. Vid slutet av århundradet är den genomsnittliga ökningen drygt 25 
procent, och variationen mellan olika klimatscenarier sträcker sig från ingen ökning till mer än 50 
procent ökning jämfört med referensperioden (se Figur B1–9). För RC P2.6 och RCP 4.5 är 
förändringen mindre uttalad (SMHI, u.å.-d). 

I Sverige har även årsmedelnederbörden ökat, inte minst sedan 1990 har den ökat i förhållande till 
referensperioden 1961–1990. För Sverige som helhet förväntas nederbörden fortsätta att öka. För 
RCP 8.5 förväntas en ökning med knappt 20 procent i genomsnitt för ensemblen med nio 
klimatscenarier fram till 2050 (SMHI, u.å.-c). Det finns dock en variation mellan de olika 
klimatscenarierna från en minskning på 10 procent, till en ökning på knappt 40 procent. Vid slutet av 
århundradet ger RCP 8.5 en ökning på 30 procent med en variation från knappt 20 till 40 procent 
mellan de olika klimatscenarierna som används i ensemblen (se Figur B1–10).   
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Figur B1–9. Beräknad förändring av årets största dygnsnederbörd (%) i Sverige under åren 1961–
2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 1961–1990). Den svarta kurvan visar ett medelvärde 
och det grå fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 8.5. 
(Figur från SMHI (u.å.-d)).  

Figur B1–10. Till vänster:  Beräknad förändring av årsnederbörden (%) i Sverige under åren 1961–
2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 1961–1990). Staplarna visar historiska data som är 
baserade på observationer, gröna staplar visar nederbördsmängd större än den normala och gula 
staplar nederbördsmängd mindre än den normala. Den svarta kurvan visar ett medelvärde och det grå 
fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 8.5. Till höger: 
Karta med beräknad förändring av årsnederbörden (%) för perioden 2071–2100 jämfört med 1971–
2000 för RCP 8.5 (Figurer från SMHI (u.å.-c)).  
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För RCP 2.6 är den beräknade årsmedelnederbördsförändringen lägre än för RCP 8.5 under hela 
århundradet. Den varierar från en minskning på några procent till en ökning på knappt 20 procent. I 
genomsnitt ökar årsmedelnederbörden med cirka 10 procent (SMHI, u.å.-c). Dessa förändringar är 
mindre än den uppmätta variation och ökning som varit sedan 1990 i förhållande till referensperioden 
1961–1990 (gula och gröna staplar i Figur B1–10).   
 

 

 

 

För RCP 4.5 är den beräknade genomsnittliga ökningen cirka 10 procent fram till 2050 och drygt 20 
procent vid århundradets slut. Mellan de olika klimatscenarierna finns en variation vid århundradets 
slut, från minus 20 procent till plus 40 procent, d.v.s. i samma storleksordning som setts i uppmätt 
årsmedelnederbörd mellan olika år sedan 1990, (SMHI, u.å.-c).  

Vindförhållande   
Klimatförändringen kan komma att påverka vindhastigheter och vindsystemen på olika höjd i 
atmosfären. Kraftiga orkaner har uppträtt oftare de senaste 50 åren, och de förväntas förekomma ännu 
oftare i framtiden. Men det är komplicerade system som är svåra att beräkna. Det finns inte heller 
mycket mätdata för att visa på trender avseende förändrade vindhastigheter och hur dessa kan kopplas 
till klimatförändringen (IPCC, 2013).   

I Sverige finns mätningar av den maximala byvinden sedan 1966. Inte heller för denna finns någon 
trend sedan mätningarna startades (SMHI, u.å.-f). Arvidsson m.fl. (2012) noterar dock att enstaka 
nordliga vindbyar över varmt vatten kombinerat med fronter har blivit allt vanligare. Sådana vindbyar 
kan orsaka snöoväder, liksom snökaoset i Gävle december 1998 samt de oväntad stora mängderna snö 
som föll i södra och mellersta Sverige 2010 (SMHI, 2018a). Den kraftiga snönederbörden orsakade 
långa köer till följd av att tunga lastbilar inte kom uppför backar och de lätta fordonen inte kunde köra 
om  på 2+1 vägars enda körfält (Arvidsson m.fl., 2012).   

SMHI har gjort beräkningar för årets maximala byvind i Sverige för RCP 8.5, RCP 4.6 och RCP 2.6 
fram till 2100 (se Figur B1–11). Byvinden förväntas enligt beräkningarna vara i princip oförändrad 
under hela århundradet, i förhållande till referensperioden 1961–1990, oberoende av vilket scenario 
som används. Skillnaderna mellan de olika klimatscenarier är liten, ±2 m/s (SMHI, u.å.-f).  

 Figur B1–11. Beräknad förändring av årets maximala byvind (m/s) i Sverige under åren 1961–2100 
jämfört med den normala (medelvärdet för 1961–1990). Den svarta kurvan visar ett medelvärde och 
det grå fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 8.5 
(Figur från SMHI (u.å.-f)).  
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Bilaga 2 Underlag som behövs 

Underlag som behövs och finns för att bedöma klimatförändringar 
För väderhändelser finns statistiska underlag som beskriver dagens klimat och de återkomsttider som 
man relaterar till idag. Dessa finns redan idag tillgängliga inom Trafikverket, men vid behov kan 
sådan data dessutom tillhandahållas av SMHI och SGU. 

Dessutom behövs scenariobaserade underlag som beskriver förväntade klimatförändringar. Dessa 
underlag finns huvudsakligen på SMHI:s, men även MSB:s hemsidor, bland annat: 

• https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier 
• https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier/haag.html#sc 
• https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur 
• https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-

1.2430  
• https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792 
• https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer 
• https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895 
• https://www.smhi.se/klimat/framtidens-

klimat/klimatscenarier?area=swe&var=nmax&sc=rcp45&seas=ar&dnr=99&sp=sv&sx=0&sy
=421#sc=rcp85 

• https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-maximala-byvindhastighet-
1.76698 

• https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165 
• https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26595.pdf 

 

För att kunna planera och hantera specifika väderhändelser redan under dagens förutsättningar krävs 
tillförlitliga korttidsprognoser. Sådana finns och drift har kontinuerliga avstämningar med SMHI. 
Avstämningar görs både för att kunna planera inför en specifik väderhändelse liksom för att kunna 
vidta relevanta åtgärder under en extrem händelse såsom en storm, brand eller kraftigt snöfall.  

Underlag som behövs för att bedöma samhällsnyttan av en åtgärd 

Generellt 
Det behövs konsensus om vilka risker som är tolerabla med avseende på avstängningstid, 
avstängningsfrekvens, kostnader samt även avseende risker för olyckor som kan drabba människor. 
Detta kräver en undersökning både inom Trafikverket som hos viktiga intressenter för att ta fram 
sannolikhetsklassning, konsekvensklassningar och riskklassningar. 

Det behövs konsensus avseende vilken diskontering som ska användas för olika aspekter. Ska det vara 
densamma för alla aspekter, och i så fal vilken, eller ska den kunna variera? Detta kräver en 
undersökning både inom Trafikverket som hos viktiga intressenter för att ta fram 
sannolikhetsklassning, konsekvensklassningar och riskklassningar. 

Befintliga metoder såsom SEB bör användas för att värdera klimatrelaterade risker och åtgärder. De 
befintliga verktygen behöver dock uppdateras, anpassas för att ta hänsyn till kommande 
klimatförändringar på medellång (2040), lång 2100 och eventuellt även längre sikt (2140). Dessutom 
behöver sådana effektvärderingsmetoder implementeras inom olika enheter inom Trafikverket. Detta 
kräver ett FoU-projekt med relevanta representanter för att kunna uppdatera till ett effektivt verktyg 
samt med relevanta projekt för att starta en implementeringsprocess.  

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier/haag.html#sc
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-1.2430
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-1.2430
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=swe&var=nmax&sc=rcp45&seas=ar&dnr=99&sp=sv&sx=0&sy=421#sc=rcp85
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=swe&var=nmax&sc=rcp45&seas=ar&dnr=99&sp=sv&sx=0&sy=421#sc=rcp85
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=swe&var=nmax&sc=rcp45&seas=ar&dnr=99&sp=sv&sx=0&sy=421#sc=rcp85
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-maximala-byvindhastighet-1.76698
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-maximala-byvindhastighet-1.76698
https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26595.pdf
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Skadekostnader beror på vilken konsekvens som avses, men generellt gäller för inverkan på 
framkomlighet att kostnaden, förutom på avstängningstid, även beror på hur mycket trafik och vilken 
typ av trafik (ÅDT), som påverkas samt tillgång till omledningsmöjligheter och/eller tillgång till 
alternativa transportsätt, samt vilka samhällsviktiga verksamheter som påverkas av förseningar 
och/eller inställd trafik. Detta kan beräknas med EVA, Sampers, Samgods och Bansek eller andra idag 
tillgängliga modeller. 

Dessutom behövs kännedom om hur många dagar, T(tot), avstängningen förväntas fortgå till följd av 
den beaktade händelsen såsom exempelvis kraftig nederbörd och höga flöden, ras, skred osv. med 
respektive utan åtgärd samt kännedom om återställningskostnaden. Detta baseras på erfarenheter från 
tidigare händelser, intervjuer med experter och de som dagligen är involverade i drift och underhåll 
liksom de som varit involverade i tidigare liknande händelser samt inrapporterad information till ROP. 

 

Även beredskapskostnader baseras på erfarenheter från nuvarande beredskapsaktiviteter, tid för möten, 
övningar underhåll av utrustning. 

Underhållskostnaden baseras på erfarenheter av liknande underhåll inom anläggningen med avseende 
på, tid som arbete krävs, maskinkostnader och lönekostnader. Avseende lönekostnader, och behov av 
olika experter och entreprenörer inom Trafikverket kan den metod som just nu utvecklas av 
Trafikverket och VTI på uppdrag av Trafikverket för att bättre förstå såväl dagens som framtida 
kompetens och resursbehov för spårburen trafik vara relevant att beakta (Torstensson m.fl., 2019) 

Detta verktyg bör då också utvecklas för att ta hänsyn till behov som kommer att påverkas av 
klimatförändringar på kort, mellanlång och lång sikt. Ett liknande verktyg/metod är också relevant att 
utveckla för väg och annan infrastruktur som ligger inom ramen för Trafikverkets ansvarsområde. 

För att göra en samhällsekonomisk värdering av de åtgärder som kan vidtas för att minska de 
klimatrelaterade riskerna krävs en ökad förståelse av vilka övriga nyttor utöver skadekostnads-
besparingen samt vilka oönskade effekter (kostnader) som kan uppkomma till följd av olika åtgärder. 
Dessa innefattar, utöver skadekostnad, investerings och underhållskostnadsbedömningar också andra 
ekonomiska aspekter såsom påverkan på marknadsvärde.  

Det krävs också ökad kunskap om hur olika åtgärder påverkar natur- och kulturmiljö samt social 
värden och andra risker. Exempelvis kan olika typer av grönska medföra olika positiv påverkan på 
föroreningsspridning, och människors välbefinnande men även påverka brandrisk eller annan 
markinfrastruktur. Frågor som bör beaktas är också hur olika åtgärder påverkar utsläpp av 
växthusgaser och andra utsläpp samt resursanvändning osv. Påverkan på växthusgaser, andra utsläpp 
och resursförbrukning går att räkna fram baserat på schablonvärden och metoder som klimatkalkyl 
eller livscykelanalytiska verktyg och databaser. Det saknas dock såväl kvantifierbara som monetära 
värden för många av de aspekter som kan/bör beaktas.  

Det råder stora osäkerheter både i vilka värden som ska användas, vilken/vilka diskonteringar som ska 
användas, men det råder också stora osäkerheter i hur den framtida fordonsflottan kommer att se ut 
som i förväntade klimatförändringar och den sociala och socioekonomiska utvecklingen som kommer 
att ha stor påverkan på nyttan av åtgärder som vidtas. Ju längre tidshorisont ju större osäkerhet. Inte 
minst avseende havsnivåhöjning och de processer som påverkar denna råder stora osäkerheter och 
dessutom är det mycket tröga processer. Dessa osäkerheter måste beaktas vid alla beräkningar av 
skadekostnadspåverkan som en av de viktiga faktorer som ska beaktas vid effektbedömningar. 

Brand 
Det finns behov av ett eller flera forskningsprojekt för att identifiera behov, nyttor och kostnader ur ett 
samhällsperspektiv avseende brandrisk, möjliga åtgärder för att minska uppkomst och spridningsrisk 
och hur man kan öka effektiviteten i händelse av en brand. Ett sådant projekt bör involvera flera 
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aktörer och intressenter och utförs förslagsvis på uppdrag av MSB i samverkan mellan SMHI, 
Transportstyrelsen och/eller luftfartsverket, samt Trafikverket utöver de forskare som medverkar i ett 
sådant projekt 

Översvämning 
Skadekostnad beror på avstängningstid, som i sin tur beror på översvämningsdjup, vattenflödes-
hastighet och händelsens varaktighet samt tid för återställning efter själva översvämningstillfället.  

För att identifiera och prioritera vilka vägsträckor som åtgärdas används befintliga GIS-baserade 
underlag för att identifiera ÅDT samt lågpunkter. För att bedöma om åtgärd krävs (vid identifierade 
lågpunkter på de mest prioriterade vägarna) görs förslagsvis bedömningar baserat på grövre 
uppskattningar av procentuella förväntade nederbördsförändringar (frekvens och mängd) enligt de 
länsvisa underlag som finns att hämta från SMHI eller lokala underlag från tidigare beräkningar. Detta 
används som underlag för att bedöma i vilken mån den förväntade förändringen är tolerabel för dagens 
vattenavledningskapacitet. Om förändringen inte bedöms vara tolerabelt görs mer platsspecifika 
modellberäkningar för att bedöma avledningskapacitet i förhållande till förväntad nederbörd. 
Beräkningar görs för dagens situation, medellång sikt (2040), lång sikt (2100) och när relevant även 
fram till 2040 (d.v.s. när anläggningen börjar nå sin förväntade livslängd). 

• Förslagsvis används en beräkningsmodell såsom de modeller och moduler som ingår i 
MikeShe. För att kunna utföra beräkningar med dessa modeller krävs följande underlag: 

• Topografisk information, inklusive höga vägbankar och bluespots, i GIS (finns i ROP) 

• Jordartskarta ned till ca 10 m (finns i ROP) 

• Vegetation, t.ex. kan detta anges i form av kronytetäckning, d.v.s. den andel av markytan som 
är belägen under trädkronor eller buskar över 1 meters höjd. Kronytetäckning kan till exempel 
uppskattas från Google Maps flygfoton med hjälp av det (Andersson-Sköld m.fl., 2018), 
rotdjup och växtkoefficient (med hänsyn till säsongsvariation). Schabloner på rotdjup och 
växtkoefficient finns för olika växter och kan t.ex. tas från Kalantari m.fl. (2014). 

• Ytråhetskoefficient (som i Kalantari m.fl. (2014) var hämtad från Chow (1960) och Arcement 
och Schneider (1989).   

• Kännedom om diken, bäckar samt deras flöden och kapacitet (eller ansatta typvärden för 
dessa) (Kan krävas inventering utöver den information som går att hämta från befintliga 
kartmaterial samt tillgänglig dokumentation hos regioner/län/kommuner) 

• Kännedom om och kapacitet hos kulvertar (lokalisering, dimensioner), trummor och ledningar 
Det kan krävas inventering utöver den information som går att hämta från befintliga ritningar 
samt tillgänglig dokumentation hos Trafikverket och andra myndigheter. En metod som 
används i pågående inventeringsarbete är att baserat på arean för tillrinningsområdet uppskatta 
var en trumma borde vara samt dess ungefärliga dimension. 

• Trafikintensitet och skadekostnad per dag till följd av avstängning. Skadekostnaden beror 
också på trafikintensitet och typ av transporter som utförs på den aktuella sträckan och 
omledningsmöjligheter. Skadekostnaden kan beräknas som kostnad i genomsnitt per dag (eller 
en given period).  

• Hur många dagar en avstängning kan förväntas för en viss återkomsttid bedöms med hjälp av 
erfarenheter från tidigare händelser (ROP, rapporter), intervjuer med de som varit involverade 
i tidigare händelser och drifts- och underhållspersonal som är aktivt involverade i de aktuella 
sträckningarna idag. 

• Dessutom behövs kännedom om hur ofta händelsen har inträffat och kan förväntas inträffa 
(sannolikhet för att händelsen ska inträffa per år) dels under dagens förhållande dels med 
hänsyn till ett föränderligt klimat (år 2040, 2100 och ev. även 2140). Historiska 
nederbördsdata med återkomsttider finns att tillgå via SMHI. 
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• Idag görs dimensionering enligt dagens inriktningsdokument för högsta flöde respektive 50 
års regn, men enligt svar vid expertintervjuerna bör dimensioneringen också ta hänsyn till 
kraftiga regn/extrem nederbörd såsom ett 200 års regn som kommer att bli mer vanliga än till 
följd av klimatförändringarna. Enligt expertsvar från intervjuerna är det idag rimligt är att 
dimensionera för 50 års regn men också ha en plan och beredskap för kraftigare flöden. 

• Skadekostnaden beror också på kostnader för att återställa efter själva händelsen. Kostnader 
för detta tas fram genom erfarenheter från tidigare händelser (ROP, erfarenhetsrapporter, 
tidigare bedömningar såsom vald vägsträcka) men också genom intervjuer med drift och 
underhåll kring den aktuella sträckningen. 

• Sammanvägning av nyttor och kostnader kan göras med hjälp av befintliga verktyg för 
nytta/kostnad/hållbarhetsbedömningar av översvämning (Rosén m.fl., 2015, Andersson-Sköld 
m.fl., 2015, Andersson-Sköld och Nyberg, 2016, Andersson-Sköld m.fl., 2018). Dessa bör dock 
uppdateras och anpassas till befintliga rutiner, verktyg och checklistor såsom SEB.  

Erosion  
Liksom vid en översvämning beror skadekostnaden vid kraftig erosion, ras eller skred på skadekostnad 
per dag till följd av avstängning. Skadekostnaden beror också på trafikintensitet och typ av transporter 
som utförs på den aktuella sträckan samt omledningsmöjligheter. Kostnaden för detta beräknas med 
hjälp av befintliga modeller. Skadekostnaden kan beräknas som kostnad i genomsnitt per dag (eller en 
given period).  

• Skadekostnaden beror också på kostnader för att återställa efter själva händelsen. Kostnader 
för detta tas fram genom erfarenheter från tidigare händelser (ROP, erfarenhetsrapporter, 
tidigare bedömningar såsom vald vägsträcka) men också genom intervjuer med drift och 
underhåll kring den aktuella sträckningen. 

• Sammanvägning av nyttor och kostnader kan göras med hjälp av befintliga verktyg för 
nytta/kostnad/hållbarhetsbedömningar av skred (Andersson-Sköld m.fl., 2015). Dessa bör dock 
uppdateras och anpassas till befintliga rutiner, verktyg och checklistor såsom SEB.  

• Hur många dagar en avstängning kan förväntas för en viss återkomsttid bedöms med hjälp av 
erfarenheter från tidigare händelser (ROP, rapporter), intervjuer med de som varit involverade 
i tidigare händelser och drifts- och underhållspersonal som är aktivt involverade i de aktuella 
sträckningarna idag. I förhållande till förväntad erosion eller under ett ras eller skred. 

• För att bestämma erosionen i vattendrag är batymetriska mätningar under olika tidsperioder, 
eller vid två olika år, den mest tillförlitliga bedömningsmetoden av den pågående erosionen 
samt för att validera metoder och parametervärden som används vid beräkningar. Tyvärr 
saknas oftast sådan mätdata, varför endast beräkningar måste användas vilket även gäller för 
att bedöma framtida erosion med hänsyn till ett föränderligt klimat. Ibland kan data för 
enstaka sektioner finnas och denna kan användas för att bedöma rimligheten av de värden och 
metoder som används. Till exempel gjorde man på detta sätt i en studie sig för att bedöma 
botten och bankerosion i Norsälven, dels användes data från de mätningar som fanns att tillgå 
och dels gjordes beräkningar som validerades mot befintliga data (Göransson m.fl., 2015). 
Nedan beskrivs de underlag som behövs. 

• Hydrologisk statistik: ytvattennivåer, årsmedel- och medelhögvattenföring, vattenföring med 
100-års återkomsttid samt maximalt flöde. 

• Förväntade hydrologiska förändringar baserat på simuleringar (förändrad nederbörd, 
temperatur och avrinning t.ex. MikeShe, HBV m.fl. modeller). 
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• Jordarts/sediment information som redovisar potentiell andel innehåll av silt- och lerfraktion 
(fältmätningar och/eller jordartskartor). 

• Uppmätt/känd erosion under referensperioden som kan baseras på resultat från fältmätningar 
eller mätresultat från liknande typförhållande.  

• De kritiska flödena för erosion bestäms från en jämförelse med vilket flöde som bäst stämmer 
med uppmätt kontra beräknad erosion.  

• Geotekniska fältmätningar. 

• För beräkning av bottenerosion används ekvation 7. 

• För beräkningar av bankerosion används en lämplig modell, förslagsvis BSTEM2, som kräver 
underlag i form av geometri, flödesegenskaper (som finns i informationen ovan). 
Jordlagerstjocklek och jordlagrens egenskaper. (Erosionsmodeller har också utvecklats för 
andra ändamål såsom sedimenttransport från jordbruksmark av (Warsta m.fl., 2013). I 
modellen av Warsta m.fl. (2013) tas hänsyn till erosion orsakad av både hydraulisk strömning 
och stänk/skur/splash samt yt-avrinning och transport med grundvatten).  

Släntstabilitet  
Erosionen påverkar släntstabiliteten men släntstabiliteten beror också på ytterligare ett flertal faktorer 
såsom slänthöjd, släntlutning, jordlagrens hållfasthetsegenskaper, grundvattennivå, portryck och 
belastning. För att kunna beräkna sannolikheten för att ett skred ska inträffa till följd av förändrat 
klimat krävs ytterligare kunskap för att kunna simulera de processer som sker, hur de samverkar och 
hur det påverkar släntstabiliteten: Hur påverkar förändringen i genomsnittstemperatur de fysiska och 
kemiska egenskaperna på de djup som antar denna temperatur och vad innebär detta för de 
hydrologiska, geologiska och geotekniska egenskaperna? Hur snabbt sker förändringar och vilken 
inverkan får detta på erosion, släntstabilitet; Hur kan de hydrologiska, geokemiska, biologiska/biogena 
processerna beskrivas i omättad zon och hur kommer dess egenskaper att förändras med kommande 
klimatförändringar? Till exempel: Hur kommer förändrade torka nederbördcykler påverkar torrskorpa 
och sprickbildning? Hur kommer egenskaper och processer att förändras i övergångszoner mellan 
olika jordarter mellan jord/berg? Hur påverkar förändringar i frost/tö cykler, temperatur, fuktighet och 
nederbörd, sprickbildningen i berg? 

• För att bedöma släntstabilitetsrelaterade risker återstår även att kunna bedöma sannolikheten 
per tidsenhet (t.ex. per år). Det finns som framkommer av Odén m.fl. (2018) metoder som är 
lämpliga att utgå från men de behöver utvecklas och valideras (lab. fält). 

• Skadekostnaden beror förutom på kostnad för avstängning, omledning och återställande 
kostnader också på sannolikheten för att en personolycka inträffar. Det finns inte säkra värden 
för att bedöma denna sannolikhet, men inom ramen för Götaälv utredningen togs förslag på 
metod samt värden för detta fram (Andersson-Sköld, 2011, GÄU, 2012) som därefter har 
utvecklats vidare av Grahn och Jaldell (2017). Dessa värden och metod för bedömning av 
sannolikheten för att person skadas kan vara en bra utgångspunkt. Dock föreslås även 
platsspecifika bedömningar i samverkan med de som är involverade i drift och underhåll av 
den aktuella sträckan. Eventuell förändrad risk av skada om även det åtgärdade anläggningen 
skulle kunna påverkas så att brott uppstår tas också fram i samverkan med de som är 
involverade i drift och underhåll av den aktuella sträckan. En personskada kan vara allvarlig, 
lindrig eller så allvarlig att en person omkommer. Schablonvärden för statistiskt liv respektive 
skada finns som ASEK värden, vilka föreslås användas. 
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Bitumenbundna lager 

• Styrningssvårigheter till följd av spårbildning, eller blödning, i bitumenlagret leder till nedsatt 
hastighet och därmed påverkas inte bara säkerheten utan även framkomligheten. Strategiskt 
viktiga vägar kan därför behövas underhållas oftare än mindre viktiga vägar. Strategiskt 
viktiga vägar identifieras därför med ÅDT. 

• ÅDT krävs som underlag för att bedöma skadeuppkomst samt antal som påverkas. 

• Vägens uppbyggnad. 

• Vägens hastighet. 

• Nuvarande samt förväntad dubbdäcksanvändning. 

• Förändrad temperatur. 

• Förändrad förekomst av vatten på och i vägen (för blödning har vattenförekomsten betydelse i 
fråga om ökad risk för vattenplaning). 

Ovan underlag finns för dagens förhållande eftersom regelbunden inventering av 
underhållsbehov med avseende på spårbildning för olika vägar och vägtyper ingår i de vanliga 
driftkontrakten. Varje år utförs dessutom fältmätningar av IRI (ojämnheter i vägytan) för att 
identifiera underhållsbehov i förhållande till tolerabla gränsvärden. Kunskap för att kunna 
beräkna spårdjupet, utifrån parametrar så som ÅDT, hastighet, förändrad temperatur etc., 
saknas dock och forskning i lab., fält och modellutveckling behövs för att kunna beräkna 
förväntade förändringar till följd av förväntade klimatförändringar. 

• Liksom för andra skadekostnadsbedömningar är erfarenheter av kostnader från tidigare 
utförda underhåll samt offerter från tidigare rapporterade behov, åtgärder och prognoser av 
vägytestatus som finns i PMS (pavement management system) används som underlag för att 
bestämma årligkostnader för underhållet idag. Ur ett Trafikverksperspektiv är denna 
information dessutom av betydelse för att kunna bedöma kompetens och resursbehov 
generellt, för idag och framtiden, samt med hänsyn till kommande klimatförändringar på 
samma sätt som utvecklas för spårinfrastruktur (Torstensson m.fl., 2019). 

• Förekomsten av dessa händelser idag baserat på någon form av återkomsttid samt för 
framtiden baserat på förväntad temperaturökning och nederbörd enligt SMHIS regionala 
prognoser (om större noggrannhet önskas kan simuleringar med t.ex. Solveig eller annan 
strålningsmodell användas samt de modeller som används för att bestämma 
översvämningsdjup). 

• De underlag som används för att bedöma behov av underhållsåtgärd, kommer från de årliga 
mätningar som görs av IRI och andra ojämnheter i vägytan. Tabeller med gränsvärden för 
spårdjup och textur återfinns i Tabellerna 4–3 och 4–5. 

• I databasen för vägyta (PMS Pavement Management System) återfinns också vägytedata, 
trafikinformation och beläggningshistorik. 

• Underhållsplan baserad på dagens vägstatus och klimat med hänsyn till kommande behov ur 
en vägs livscykelperspektiv och ett allt varmare klimat.  
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• Inventeringar, åtgärdsbehov och underhållsplaner redovisas i GIS.  

• Metod för klassificering och prioritering av underhållsbehov för olika vägtyper. Finns 
beskrivet i Trafikverkets Underhållsstandard belagd väg 2011. I Tabellerna 4–2 till 4–5 och att 
ny kunskap implementeras finns urklipp ur de tabeller med gränsvärden som gäller för 
respektive typ av mätvärden gällande tvärs- och längsgående deformationer. Tabellvärdena 
behöver dock uppdateras för att bättre kunna uppdatera nytta i förhållande till kostnader för att 
öka effektiviteten med hänsyn till klimatförändringar. 

Solkurvor på järnväg  

• Metod och kriterier för klassificering och prioritering av underhållsbehov beroende på mängd 
trafik, omledningsmöjligheter och vilka typer av transporter som påverkas behöver utvecklas. 

• Inventering och klassificering av dagens underhållsbehov med avseende på buckling. 
Inventeringen baseras på befintliga inventeringar, nya platsspecifika inventeringar och 
inrapporteringar. Dessa underlag finns (TMALL 0333 Solkurverapport och TDOK 2014:0667 
BVR 1586.12 – Solkurvor – Rapportering). 

• Det finns diverse databaser hos Trafikverket men det saknas information om 
spänningsfritemperatur.  

• Underhållsplan baserad på dagens underhållsbehov med kriterier och strategi som kan 
appliceras på kommande behov i ett varmare klimat behöver tas fram. Förslagsvis redovisas 
inventeringar och underhållsplaner i GIS. 

Brokonstruktioner och tunnlar  
Uppdaterad information om avstånd mellan broskarvar, samt material i både skarvar och 
brokonstruktion bör föras in i Trafikverkets managementsystem BaTMan(ett hjälpmedel för hantering 
av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk). 

För att kunna bedöma effekten av en broavstängning eller reparation behöver bron värderas utifrån 
trafikmängd, ÅDT, men även utifrån omledningsmöjligheter och om bron leder till någon strategiskt 
viktig plats exempelvis ett sjukhus eller en flygplats. Avstängningstiden baseras på tidigare 
erfarenheter (t.ex. inrapporterat i ROP) och intervjuer med de som innehar underhållskontrakten för 
aktuell bro.  

Inspektioner gällande exempelvis expansion av broskarvar verkar inte ingå i de inspektioner som görs 
idag och som finns med i beskrivningen från BaTman (Trafikverket, 2015a). Förslagsvis kan det 
inkluderas i den allmänna inspektion som regelbundet utförs gällande anslutande delar till 
brokonstruktioner så som vägbankar, slänter, erosionsskydd och ledverk.  

Besiktning av broskarvar kan i ett förändrat klimat rekommenderas att göras mer frekvent under 
perioder av extremt höga lufttemperaturer. Rutiner och metoder för detta behöver utredas och ingå i de 
brokontrakt som finns idag. Utredningen bör analysera om det finns ett framtida ökat behov samt 
inkludera någon typ av inventering gällande automatiskt övervakningssystem, vilket troligtvis skulle 
minska underhållskostnader eftersom personalen inte behöver vara ute och inspektera.  

Exempel på varningssystem för korrosion finns i McCarter och Vennesland (2004). I Japan, som är 
särskilt utsatt för olika typer av naturkatastrofer, har ett flertal olika övervakningssensorer och system 
testats för broar (Fujino och Siringoringo, 2011). Inget av dem var specifikt för expansion av 
broskarvar, men liknande koncept borde kunna tas fram. 
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Bärighet 
Information om trummor och dränering är bristfällig. Det skulle behövas bättre information om 
trummors funktionalitet, se underlag från kapitlet om översvämning (8.1) gällande flödeskapacitet i 
diken, kulvertar, trummor och ledningar samt information om historiska nederbördsdata samt 
återkomsttider.  

Eftersom en trolig förändring av det svenska klimatet kan komma att bli ett ökat antal frys och tö 
cykler skulle en grundlig genomgång av vägar med silt och lera i undergrunden behövas och riskade 
områden eventuellt åtgärdas. Inventeringen skulle kunna göras i GIS.  

Databas med jordarter och jordartsdjup finns i ROP. 

Sättningar 
För att bedöma vilka marksättningar som kan uppstå till följd av framtida klimatförändringar finns 
olika beräkningsmetoder med olika grad av förfining. Det finns enkla analytiska modeller för 
beräkningar av sättningar i en dimension utan hänsyn till s.k. krypning (ökande deformation under 
konstant last) eller tidsdynamik till mera avancerade numeriska modeller i tre dimensioner med 
hänsyn till krypning, tidsvariationer, mm.  

Sättningar till följd av förändrade grundvattennivåer behöver emellertid studeras mera ingående för att 
effekterna av detta ska kunna bedömas. Detta innebär att ytterligare forskning behövs för att kunna 
kvantifiera och beskriva de processer och egenskaper som kommer att påverkas till följd av 
klimatförändringarna.  

Identifierade forsknings- och utredningsbehov 
Markprocesser 

Det finns stora behov att bättre förstå de komplexa och samverkande processer i marken som sker och 
hur dessa påverkas av de klimatologiska förändringar som kan väntas. För att kunna bedöma hur 
erosionshastighet, sättningar och sannolikheten för ras och skred i ett framtida klimat bland annat ökad 
kunskap kring: 

• Hur påverkar förändringen i genomsnittstemperatur de fysiska och kemiska egenskaperna på 
de djup som antar denna temperatur och vad innebär detta för de hydrologiska, geologiska och 
geotekniska egenskaperna? Hur snabbt sker förändringar och vilken inverkan får detta på 
erosion och släntstabilitet 

• Hur kan de hydrologiska, geokemiska, biologiska/biogena processerna beskrivas i omättad 
zon och hur kommer dess egenskaper att förändras med kommande klimatförändringar? Till 
exempel hur kommer förändrade torka nederbördcykler påverkar torrskorpa och 
sprickbildning? 

• Hur påverkas ökad amplitudförändring i grundvattennivåer olika processer och 
markegenskaper (sättningar, bärighet, erosion, släntstabilitet)? 

• Hur kommer egenskaper och processer att förändras i övergångszoner mellan olika jordarter 
mellan jord/berg i ett föränderligt klimat? 

• Hur påverkar förändringar i frost/tö cykler, temperatur, fuktighet och nederbörd, 
sprickbildningen i berg, men också deformation och sättningar i framförallt fina jordar? 

• Verifiera lämplig provtagningsmetod för bestämning av skjuvhållfasthet.  
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• Modeller, inklusive de variabler och parametrar som ingår i dessa, för erosion behöver 
valideras och uppdateras för svenska förhållanden och med hänsyn till klimatförändring 

• Metod för att bedöma sannolikheten för brott, skred/ras per en given tidsenhet. På senare tid 
har metoder för detta börjat utvecklasigSGI gör bedömningen att ytterligare utvärdering och 
utveckling av metoderna krävs innan någon av dem kan rekommenderas som generellt 
användbar. Dessutom behöver metoden uppdateras med avseende på ny kunskap som kommer 
fram för att få ökad förståelse av markprocesserna i allmänhet. 

Värdering av kostnader och nyttor  

Det behövs forskning för att identifiera och kvantifiera andra potentiella värden och kostnader än de 
som idag är internaliserade i befintliga metoder och modeller för samhällsekonomiska beräkningar. 
Förslagsvis tas vetenskapligt baserade kvantitativa och/eller semi-kvantitativa schablonvärden fram 
genom multidisciplinära forskningsprojekt. Sådan värden tas förslagsvis fram för olika typmiljöer 
(urban, rural, skogliga, jordbruksområden, olika klimatzoner osv.). Dessutom behövs systematiska, 
transparanta metoder som kan användas för att göra sådana värderingar i stora projekt, eller för projekt 
som förväntas få stor inverkan på miljömässiga eller sociala värden. Såväl schablonvärden, som 
metoden, ska dessutom vara utvecklade för att kunna användas under dagens klimat och med hänsyn till 
klimatförändringar. Det vore även fördelaktigt om hänsyn kan tas till sociala och socioekonomiska 
förändringar 

Riskklassning 

En riskmatris som baseras på sannolikhets- och konsekvensklasser är användbar för att bedöma om en 
åtgärd inte behövs. Det finns en riskmatris med föreslagna risk, sannolikhets- och konsekvensklasser i 
Figur 2–2 i avsnitt 2.3. Dock behöver klassindelningarna, framförallt konsekvensklassindelningen, 
uppdateras och verifieras så att det finns en övergripande koncensus inom Trafikverket samt hos 
relevanta intressenter.  

Diskontering 

Det behövs studier/forskning för att utvärdera vilken diskontering som ska användas för 
klimatriskreducerandeåtgärder i allmänhet och även för värdering av andra värden som kan uppkomma 
eller försvinna då åtgärden genomförs.  

Modell för KNA  

Befintliga verktyg, såsom samlad effektbedömning (SEB) och de verktyg och moduler som ingår däri 
behöver utvecklas och kompletteras för att användas för klimatrelaterade åtgärder och även för att 
innefatta fler av de aspekter som ska beaktas med hänsyn till de transportpolitiska och de globala 
hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Även andra verktyg som hållbarhetsverktyget SUNRA bör utvecklas 
för att innefatta hållbarhetsaspekter som kan påverkans på ett önskvärt/icke önskvärt sätt av 
klimatriskreducerande åtgärder. 

En viktig del av KNA är de viktningar som görs. Dels kan schablonvärden som kan tas fram genom ett 
större projekt tas fram. Mest idealiskt är dock att viktningarna görs platsspecifikt med hänsyn till de 
intressenter som påverkas av risken respektive de riskreducerande åtgärderna (obs att hänsyn måste tas 
även till kommande generationer). En enkel struktur/guide för hur detta kan göras bör tas fram centralt 
inom Trafikverket.  

Hänsyn till kända osäkerheter 

Såväl för effektbedömningen som för en mer hållbarhetsorienterad kostnad-nytta analys behöver de 
osäkerheter som finns beaktas. För monetära, kvantitativa och även semi-kvantitativa värderingar kan   
t.ex. Monte Karlo beräkningar användas för detta. 
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Bilaga 3 Åtgärder 
Många av de åtgärder som föreslås går ut på att hantera vatten, eller förändrade nederbördsmönster, 
och flera av de åtgärder som anges under åtgärder för översvämning kan därför användas för att 
reducera många vattenrelaterade risker. Exempel på åtgärder är väl fungerande trummor och annan 
dagvattenhantering. Av de intervjuade anges ökad kunskap om och ökat underhåll av anläggningen 
som en viktig åtgärd både för att hantera dagens klimatrelaterade risker samt för att kunna hantera 
kommande förändringar. 

Utöver de osäkerheter som råder vid val av lämpliga åtgärder råder det också stora osäkerheter om 
vilka förändringar som kan förväntas både med avseende på klimatet men också t.ex. avseende den 
platsspecifika sociala och socioekonomiska utvecklingen liksom vilka transportslag som kommer att 
dominera i framtiden. Dessa osäkerheter bör beaktas vid val av åtgärd och i effektbedömningar. Det 
påverkar också när i tiden en åtgärd bör vidtas respektive hur en eller flera åtgärdsalternativ ska kunna 
vidtas på ett effektivt sätt vid en senare tidpunkt. 

Brand 
Det finns flera åtgärder som kan och bör vidtas för att minska att brand uppstår och inte minst för att 
minska spridningsrisk och förmågan att släcka och kontrollera en brand: 

• Säkerställande av en brandsäker maskin och fordonspark hos entreprenörer och inom 
Trafikverket genom återkommande översyn och underhåll av fordon och arbetsmaskiner. I 
detta ingår även att kommunicera med järnvägsfordonen för att undvika gnistbildning. 

• Begränsad tillåtlighet för när arbete på väg och järnväg får genomföras. 

• Säkerställande av att minsta nödvändiga tillgång, och status, på flygplatser och vägar finns 
över hela landet.  

• Säkerställande av att en tillräckligt god omledningskapacitet finns i samband med brand. 

• Säkerställande av en god beredskap och samverkan med andra myndigheter, organisationer 
och aktörer. 

Åtgärder som kan behöva vidtas för att återställa vägen är hyvling av vägbanan, komplettering av bär- 
och slitlager, dikning och trumbyten. 

Översvämning 
Det finns flera åtgärder som kan/bör vidtas för att minska riskerna för översvämning idag och med 
hänsyn till framtida klimatförändringar: 

Ökad beredskap och hantering av översvämningar 

För att hantera och upprätthålla trafik och elinstallationer under översvämningstillfällen är en hög 
beredskap av stor betydelse för att minska översvämningens konsekvenser. Tillfälliga åtgärder som 
kan vidtas är till exempel: 

• Planerad och förberedd omledning av trafik och/eller planerade och förberedda alternativa 
transportsätt. 

• Temporär bro, extra pumpar, temporära skydd eller annan temporär lösning som 
upprätthåller trafikkapaciteten (hitta kort text om bro och andra temporära lösningar 
utöver ökad pumpning).  
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Redan idag förekommer översvämning till följd av lokala häftiga regn där kapaciteten på rör 
och befintliga pumpar inte räcker. Dessa tillfällen är snabba och med relativt kortvariga 
översvämningstillfällen (1-3 dygn) (Andersson-Sköld och Davidsson, 2016, Gelin, 2015). För 
att öka avledningskapaciten under sådana tillfällen kan extra pumpar sättas in. För detta krävs 
tillgång till pumpar som lätt kan transporteras till potentiella översvämningsområden samt 
tillgängliga och fungerande yttre magasin, brunnar och diken.  

Ökad avvattningskapacitet 

• Installation av fler stationära pumpar. För att undvika stopp kan dessutom två pumpar 
installeras (som vardera klarar det dimensionerande flödet) sättas in i de punkter där pumpning 
oftast krävs.  Även för denna lösning krävs tillgängliga och fungerande yttre magasin, brunnar 
och diken vilket även kan påverka behovet av underhåll av trummor, brunnar och ledningar. 

• Ökat underhåll av trummor, brunnar och ledningar. Det krävs redan idag ett mer frekvent 
underhåll och skötsel av trummor och brunnar. Ökad årsnederbörd och kraftigare regn kan 
medföra att väg- och bansträckor som idag inte ligger i, eller behöver ta hand om vatten från, 
lågpunkter kan komma att utgöra sådana. Genom att identifiera dessa områden redan idag, och 
inventera avrinningskapaciteten för dessa kan underhållsbehov planeras i tid. De stora vägarna 
har inventerats och resultatet finns i ROP-databasen. 

• Ökad vegetation, dagvattendammar, översilningsytor är exempel på ytterligare åtgärder som 
kan vidtas som komplement till dagens vattenhanteringssystem. 

Stationära skydd 

• Vid förhöjd havsvattennivå eller höga vattennivåer och flöden i sjöar och vattendrag, kan 
skyddsvallar, barriärer eller andra skydd användas. Dessa kan vara en del av landskapsbilden 
och/eller ha höj/sänkbara delar för att ha möjlighet att ytterligare höja nivå vid temporär 
vattennivåhöjning. Dessa åtgärder kräver också att överskottsvatten pumpas bort från området 
som annars riskerar att översvämmas t.ex. genom installation av fasta pumpar (med hjälp av 
extra pumpar eller stationära pumpar). 

• Markhöjning och höjning av utrustning: Vägar/järnväg eller andra delar av anläggningarna 
kan höjas så att översvämningsrisken minimeras. Till exempel är elektriska anläggningar 
känsliga för översvämning och redan djup på 0,2–0,5 m medför sannolikt mycket stora och 
långvariga störningar (Andersson-Sköld och Davidsson, 2016). Enstaka stationer och 
kabelskåp kan snabbt återställas, men om det är flera stationer på en gång som behöver 
åtgärdas kan det bli stora problem med långa återställningstider (veckor, månader). Detta kan 
vara av stor betydelse för transportinfrastrukturen in mints är framkomlighet på det svenska 
järnvägsnätet kraftigt elberoende och energiförsörjningen är av avgörande betydelse. Inom det 
svenska järnvägsnätet sker i stort sett all trafik med eldrivna fordon. Störningstoleransen 
bedöms redan utan extrema väderhändelser som relativt lågt, bl.a. beroende på att cirka en 
tredjedel av nätet har trafikmängder som ligger nära kapacitetstaket (SOU, 2007:60a). 

Erosion och släntstabilitet 
Erosionsförebyggande åtgärder är effektiva såväl för att förhindra oönskad erosion i sig som för att 
minska risker för skred. 

- Ökat underhåll av befintliga erosionsskydd. Detta kräver också inventeringar av 
erosionsskydd, skred och ras samt yttre tecken på instabilitet och pågående förändringar (t.ex. 
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deformationer, sprickor, erosionsskador, schakter, fyllningar, framträngande grundvatten, 
lutande/böjda träd och lutande stolpar etc.). 

- Installation av erosionsskydd som kan vara hårda, mjuka eller kombinerade erosionsskydd 
(Danielsson m.fl., 2016) 

Hårda erosionsskydd 
• Grus och sten i en kombination som hindrar borttransport av bottenmaterialet men 

samtidigt bidrar till att finmaterialet tvättas ur så att en stenpäls bildats på ytan” 
(Trafikverket, 1987, Danielsson m.fl., 2016). 

• Betongblock  
• Gabioner  
• Spont av stål eller trä  

 

Mjuka erosionsskydd 

Så kallade mjuka erosionsskydd kan anläggas då vattenhastighet och brinklutning är låga, < 1-2 m/s 
respektive < 1:3 (Danielsson m.fl., 2016). Exempel på mjuka erosionsskydd:  

• Gräsvegetation  
• Gräs och buskar  
• Buskvegetation  
• Träd och buskar  
• Kokosmattor med vegetation  
• Geotextil med vegetation  
• Dött växtmaterial  

Kombinerade erosionsskydd 

För högre hastighet eller brinklutning anläggs istället kombinerat erosionsskydd och ju högre 
vattenhastighet desto mer hårda komponenter krävs. Exempel på hårda komponenter är sten och 
stockar (Danielsson m.fl., 2016): 
 

• Exempel på kombinerade erosionsskydd:  
• Stenskoning med vegetation  
• Stenskoning under medelvattenytan och vegetation över  
• Gabioner med förplanterade växter  
• Betong-hålblock med vegetation  
• Träpålar med vegetation  
• Stockar, stockmurar, eller död ved  
• Faskiner, flätverk, eller faskiner i kombination med sten  
• Block i vattendraget för att reducera vattenhastigheten  
• Block i vattendraget för att fixera isen  
• Olika typer av flödesändring och överfall  
 

Släntstabilitetsförbättrande åtgärder utöver erosionsskyddande åtgärder (SGI, 2015)  
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• Utflackning av släntens geometri  
• Avschaktning av marken i släntens övre del  
• Motfyllnad i släntens nedre del  
• Sänkning eller begränsning av portryck  
• Kalk-/cementpelarinstallation  

Spårbildning och blödning 
Utöver kontinuerligt underhåll krävs en underhållsplan som i ett livscykelperspektiv utgår från dagens 
vägsstatus och klimat som samtidigt tar hänsyn till att temperaturen kommer att öka och 
vintersäsongens längd kommer att minska. Det innebär att vägytan behöver anpassas och standarder 
ändras eller höjas. I annat fall kan mer underhållsarbete komma att behövas med påföljande 
förseningar för väganvändare. 

De vanligaste underhållsåtgärderna för blödande asfalt är att addera någon typ av aggregat av olika 
kornstorlek på den blödande asfalten, att kyla ner asfalten med vatten eller att ta bort den blödande 
asfalten och lägga ny. Av dessa anses enligt Lawson och Senadheera (2009) att tillförsel av större 
grusmaterial samt nyläggning av asfalt är de lösningar som ger längst hållbarhet. Dessa är också 
dyrast. Val av metod har att göra med orsaken och återfallet av blödningen vilket därför är viktigt att 
fundera på innan val av åtgärd. 

Polerad asfalt kan åtgärdas genom att oljegrus läggs i hjulspår, metoder bör anpassas till typ av väg. I 
en korsning med mycket inbromsning och acceleration behövs en annan typ av metod än vad som 
passar på en väg med konstant hastighet.  

Solkurvor på järnväg 
För att minimera konsekvensen krävs kontinuerligt underhåll. För att minimera underhållskostnaden ur 
ett livscykelperspektiv krävs en underhållsplan med utgångspunkt från dagens järnvägsstatus och 
klimat som samtidigt tar hänsyn till stigande temperatur och mer frekvent extremväder såsom 
värmeböljor.  

Åtgärder för att motverka risker för solkurvor är att hålla koll på ballasten. Det ska finnas tillräckligt 
med ballast och den ska vara bra packad. Det är viktigt att underhålla och vid behov byta ut dåliga 
rälsbefästningar och sliprar. Sliprarna har en roll i att skapa en klämkraft mot rälen. Skulle sliprarna 
vara defekta minskar klämkraften vilket ökar risken för spårutvidgning. Det är också viktigt att rälerna 
har rätt spänningsfria temperatur. Vid t.ex. spårriktning eller rälsbyte kan spåret då behöva 
neutraliseras, vilket ska utföras enligt TDOK 2013:0664 Banöverbyggnad – Skarvfritt spår, Krav vid 
byggande och underhåll. Den spänningsfriatemperaturen i rälerna kan behöva justeras utifrån ett 
varmare klimat, vilket också kan bli möjligt om de lägsta vintertemperaturerna också förväntas öka. 
Andra åtgärder är att införa hastighetsrestriktioner, kortare tåg med kortare bromssträcka och med 
lättare last för att på så sätt minska på den stress som annars läggs på rälerna.  

Efter den varma sommaren 2018 som innebar en stor ökning av antalet solkurvor på alla typer av spår 
i Sverige, har trafikverket tagit fram en handlingsplan för solkurvor. Den innefattar att samarbeta med 
underhållsdistrikt och trafikledning för att förbättra rapporteringen, att identifiera och åtgärda 
riskzoner för solkurvor, att följa upp att solkurvor åtgärdas enligt regelverket och att följa upp att 
arbete i spår genomförs enligt regelverket. Dessutom påtalas specifika åtgärder för skarvspår 
respektive skarvfritt spår (Trafikverkets Nationell arbetsgrupp Solkurvor, Solkurvor 2018 – statistik, 
analys och förslag på åtgärder, 2018) 
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Brokonstruktioner och tunnlar 
Ökat behov av översyn och underhåll. För att undvika onödiga underhållskostnader, eller långvariga 
stopp, behöver underhållsbehovet identifieras och utvärderas. Ett digitalt övervakningssystem som 
varnar när skarvarna blir för täta kan underlätta för underhållspersonal och minska risker inte enbart 
kopplat till expansion av broskarvarna utan även kopplat till andra defekter i broskarvarna. Möjligen 
ska vissa material bytas mot andra mer värmetåliga.  

Bärighet 
Områden som med långa och flera tjällossningsperioder kan behöva förstärkas genom 
tjälskyddsåtgärder enligt Trafikverkets Tekniska dokument för väg (Trafikverket, 2011). Dokumentet 
förklarar inte bara att underhåll respektive bärighetsförbättring och tjälskadeinventering ska 
genomföras i enlighet med TRVMB 120, Inventering av befintlig väg (avsnitt Tjälinventering), utan 
även hur tjälskydd ska utformas.  

Sättningar 
Ökad kunskap behövs för att förstå hur kommande klimatförändringar kommer att påverka sättningar 
för att kunna bedöma vilka konsekvenser detta kan medföra. Detta krävs för att identifiera åtgärder 
och för att kunna bedöma åtgärdsbehov.  
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