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Sammanfattning 

Naturolyckor blir allt vanligare i samband med klimatförändringar och det är viktigt att 

anpassa samhället och dess infrastruktur för att motstå händelser som exempelvis skyfall. 

Nederbörd är en viktig klimatfaktor som påverkar transportsystemet och som årligen 

genererar i miljonbelopp i form av skador. Under de senaste 40 åren har andelen skyfall ökat 

och det kommer att öka mer i framtiden. Skyfallet som drabbade Kramfors kommun i 

september 2013 medförde översvämningar och flera förstörda vägar. Bland annat skadades 

riksväg 90 som nyligen både byggts om och fått en ny vägsträcka. Skyfall har också tidigare 

inträffat i kommunen.  

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur man på Trafikverket hanterar ny kunskap 

som man fått efter att naturolyckor inträffat och hur man använder denna vid planering av nya 

vägar. Utifrån syftet valdes fallstudien som metod. Information söktes från rapporter, 

myndighetsdokument och statliga utredningar för att kunna se hur Trafikverkets arbete ser ut 

och för att hitta utredningar runt händelsen på riksväg 90. Vidare utfördes intervjuer med 

informanter inom Trafikverket för att ta reda på hur arbetet med planering och utredning av 

vägar ser ut, samt för att få information runt arbetet med riksväg 90.  

 

Inom Trafikverket dras lärdom av naturolyckor och tidigare händelser, men lärandet är främst 

personbaserat och internt. Det finns inget system inom Trafikverket för att hantera ny kunskap 

eller samla in tidigare erfarenheter. Ny kunskap och nya förutsättningar används vid utredning 

och planering av vägar, men det påverkas av vilka personer som genomför dessa. Planeringen 

av riksväg 90 gjordes i enighet med de regelverk och planer som ska följas, men med 

ytterligare information om tidigare händelser och klimatanpassning i dessa hade kanske de 

skadorna som uppkom vid skyfallet på riksväg 90 kunnat undvikas. 
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Abstract 

Natural disasters are becoming more common due to climate change and it is important to 

adapt the society and its infrastructure to withstand events such as extreme rainfall. 

Precipitation is an important climatic factor affecting the transport and annually generates the 

cost of millions in damages, over the past 40 years heavy rain has increased and will continue 

to increase in the future. The extreme rainfall that occurred in Kramfors municipality in 

September 2013 led to flooding and destroyed several roads, including highway 90, which 

recently both had been rebuilt and given a new stretch of road. Extreme rainfall had also 

occurred in the municipality earlier.   

The aim of the thesis was to examine how the Swedish Transport Administration handles new 

knowledge gained after natural disasters and how this is used in the planning of new roads. 

From the aim of the study a case study was used as a method. Information was sought from 

reports, official documents and government investigations in order to see how the Swedish 

Transport Administration’s work looks like and to find studies about the incident on highway 

90. There were also conducted interviews with informants within the Swedish Transport 

Administration to find out how the planning and investigation of roads looks like, and to get 

information about the work of national highway 90. 

Within the Swedish Transport Administration lessons are learned from natural disasters and 

events in the past, but learning is mainly individual - based and internally. There is no system 

in the Swedish Transport Administration to manage new information or collect past 

experiences. New knowledge and new conditions are used in the investigation and planning of 

roads, but depends on which people work with those. The planning of highway 90 follows the 

regulations and plans to be followed, but with additional information on past events and 

climate adaptation in those, the damages caused by the extreme rain on highway 90 could 

perhaps have been avoided.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Extreme rain, natural disaster, road, infrastructure, risk analysis, investigation 



 
 

Förord 
Föreliggande uppsats på 15 hp är en avslutande del av andra året på programmet samhällelig 

riskhantering (SARIS) på Karlstad Universitet.  

 

Jag vill rikta ett varmt tack till mina handledare Dr. Magnus Johansson, Dr. Eva Liljegren och 

Doktorand Monika Rydstedt Nyman vars hjälp, kunskap och idéer har varit en källa till 

inspiration under arbetets gång. Jag vill även tacka informanterna som ville ställa upp på 

intervjuer och dela med sig av sin kunskap, samt andra personer som via mejl varit 

behjälpliga med olika frågor och vidare kontakter. 

 

Under utbildningens gång har vi fått lära oss om riskhantering och sårbarhet för naturolyckor 

och ett förändrat klimat, vilket varit väldigt intressant och lärorikt. Intresset för 

klimatförändringar och naturolyckor, samt min bakgrund som geograf med naturvetenskaplig 

inriktning, ledde till valet av ämne i föreliggande uppsats. 
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1. Introduktion   
Behovet att systematiskt integrera lärande av inträffade händelser och prognoser av framtida 

klimatförändringars effekter på infrastruktur, har lyfts i olika sammanhang av till exempel 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Lavell et al., 2012) och i Klimat och 

sårbarhetsutredningen (SOU) (SOU 2007:60). IPCC (2014) har konstaterat att det är 

nödvändigt med identifiering av risker och sårbarheter, analysera dessa, implementera 

förebyggande åtgärder och lära av händelser för att lindra effekterna och hantera de risker 

som växer. Att anpassa samhällen i ett tidigt skede kan spara pengar då kostnaderna för 

anpassning stiger med behovet av akuta och snabba åtgärder (IPCC, 2014). De händelser som 

inträffar på grund av klimatförändringar kan leda till stora ekonomiska kostnader och det är 

av stor vikt att bygga infrastruktur som tål de nya förändringarna, samt att dra lärdom av 

tidiga händelser (World economic forum, 2014). Hänsynstaganden inom fysisk planering ger 

möjligheter till både förebyggande och långsiktigt klimatanpassningsarbete för framtidens 

infrastruktur och bebyggelse (Klimatanpassningsportalen, 2012a). 

 

Klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att få betydande konsekvenser för 

Sverige. Samhället utmanas ständigt med nya risker och hot förknippade med ett förändrat 

klimat. En långtgående anpassning inom de flesta samhällssektorer kommer att behövas. 

Nederbörd är en viktig klimatfaktor som påverkar transportsystemet och som årligen medför 

kostnader på flera miljoner då vägar skadas eller spolats bort. Nederbörd påverkar samhällets 

funktionalitet och ekonomi (SOU, 2007:60) och är en av de viktigaste vädervariabler 

samhället måste planeras efter (Sveriges Hydrologiska och Metrologiska Institut (SMHI), 

2012). Enligt klimatmodeller av Nikulin et al. (2011) kommer extrema skyfall (minst 90 

mm/dygn) bli vanligare. Under de senaste 40 åren har andelen skyfall ökat i framförallt 

Skåne, östra Götaland, Svealand och södra Norrlandskusten och det kommer öka mer i 

framtiden (SMHI, 2012, 2013).  

Risken för erosion, ras och skred på vägar kan enligt Länsstyrelsen i Västernorrland (2010) 

påverkas av hur omgivande områden används och ser ut. Faktorer av betydelse är jordart, 

topografi, vatten, användning av omgivande markområden, samt utformningen av 

väganläggningar i form av exempelvis trummor och erosionsskydd (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2010). I Sverige finns det sammanlagt närmare cirka 42 000 mil vägar. De är 

uppdelade i europaväg, riksväg och länsväg utifrån vägens betydelse (Trafikverket, 2014b). 

Mellan år 1994-2001 inträffade enligt Nordlander et al. (2007) cirka 200 större skador på det 

statliga vägnätet. De flesta av dem medförde måttliga konsekvenser på grund av 

översvämning. Efter år 2001 har ytterligare skador inträffat, bland annat på grund av höga 

flöden. Den största andelen av skadorna har inträffat i mellersta Norrland, Värmland och 

Västra Götaland. Exempel på större skador som inträffat på grund av skyfall är då vägbankar 

spolades bort på väg 824 och 240 söder om Hagfors i augusti 2004, samt i augusti 2006 då 

väg E12 vid Ånn spolades bort. Händelserna resulterade i omkostnader på cirka 20 miljoner, 

respektive cirka 6 miljoner kronor (Nordlander et al., 2007). Ytterligare ett skyfall inträffade i 

september 2013 i Kramfors kommun. En vägtrumma på en nybyggd sträcka av riksväg 90 

gick då sönder, vilket resulterade i ett ras som skadade vägen (Jonasson & Wallner, 2013). 

Att studera regelverk och utredningar i perspektivet att lära av inträffade händelser, samt se på 

prognoser av framtida klimatförändringars effekter på väderpåverkan av vägar, kan generera 

ny kunskap och bättre underlag för beslut om anpassning av infrastrukturen för vägar. Det 

finns behov att granska dagens rutiner och praxis kring nybyggnation och underhåll av vägar 

och annan infrastruktur, för att samhället ska bli mer motståndskraftigt mot händelser såsom 

till exempel kraftiga skyfall, stormar och översvämningar (SOU 2007:60). 
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1.1 Problemformulering  
Naturolyckor blir allt vanligare i samband med klimatförändringar (IPCC, 2014). Behov finns 

av att undersöka och planera vägar och annan infrastruktur för att samhället ska vara mer 

motståndskraftigt mot händelser som skyfall och översvämningar (SOU:2007:60). Samtidigt 

aktualiserar nya, återkommande, händelser frågan om samhällets förmåga att lära av det som 

inträffat är tillräcklig. Skyfallet som drabbade Kramfors i september 2013 medförde 

översvämningar och flera förstörda vägar, bland annat riksväg 90 som nyligen både byggts 

om och fått en ny vägsträcka (Jonasson & Wallner, 2013). Kramfors har också tidigare 

drabbats av svåra skyfall och översvämningar som medfört skador av infrastrukturen 

(Edholm, 2000). Klimatrelaterad lärdom behöver tas av tidigare händelser för att kunna skapa 

ett säkrare samhälle, men också kombineras med framtida prognoser om förändrade 

klimatrelaterade förutsättningar för att undvika de höga skadekostnader som naturolyckor 

medför (SOU:2007:60). Skyfallet i Kramfors både aktualiserar och exemplifierar 

problemformuleringen och intresserade författaren att undersöka hur kunskap från tidigare 

händelser används när nya vägar planeras på Trafikverket.  

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur man på Trafikverket hanterar ny 

kunskap som man fått efter att naturolyckor inträffat och hur man använder denna vid 

planering av nya vägar.  

  

1.3 Frågeställning  
 

 Hur hanteras ny kunskap vid planering och utredning av vägar? 

 Hur hanteras nya klimatrelaterade förutsättningar vid planering och utredning av 

vägar? 

 Hur såg planering och utredning av riksväg 90 i Kramfors kommun ut? 

1.4 Avgränsning 
Föreliggande studie kommer att vara geografiskt avgränsad till Västernorrlands län och 

Kramfors kommun där skyfallet inträffade. Andra svenska städer har valts bort då det inte 

hittats dokumentation om liknande händelser där en nygjord väg skadats på grund av skyfall. 

Vidare avgränsas studien till statliga vägar som Trafikverket har ansvar för. Fakta kommer 

förhållas till studier från år 2000 och framåt och främst dokument daterade från år 2007, då 

planeringen av vägbyggnationen påbörjades. Fakta ska också omfatta dokument runt 

planering av vägar och runt riksväg 90. 
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2. Bakgrund  
I bakgrunden beskrivs teoretisk referensram, tidigare studier, Trafikverket med övergripande 

fakta från Vägverkets rapport till SOU 2007:60, planeringsprocessen för vägar, samt 

dokument och publikationer som ska användas vid planering och byggnation av vägar. 

Slutligen beskrivs fallet riksväg 90 i Kramfors kommun med fakta om kommunen, riksväg 90, 

samt skyfall och översvämningar.  

2.1 Teoretisk referensram  
Anpassnings- och hanteringsförmåga är två begrepp som samverkar för att göra samhället 

mindre sårbart mot klimatförändringar och dess negativa effekter (Lavell et al., 2012). Att 

anpassa samhället menas att tänka långsiktigt i fråga om till exempel klimatförändringar och 

fokuserar på framtida händelser. Hanteringsförmåga är ett mer kortsiktigt begrepp och 

fokuserar på tidigare händelser såsom inträffade naturolyckor (Gallopin, 2006; Smit & 

Wandel, 2006). En bra anpassningsförmåga kan medverka till en bättre hanteringsförmåga av 

akuta händelser (Smit & Pilofosova, 2003; Wisner et al., 2004).  

Under anpassningsprocessen är det av stor vikt att komma över och hantera de svårigheter 

som uppkommer. Vidare är det viktigt att lära av tidigare händelser eftersom det är en 

betydande och central del av processen för att minska sårbarheten mot klimatförändringar 

(Lavell et al., 2012). Motståndskraften är varierande i olika samhällssystem. De med störst 

motståndskraft karaktäriseras av kapaciteten för lärande och återhämtning efter att händelser 

inträffat (Folke, 2006). Möjligheten att hantera händelser är en viktig komponent och bör 

fungera både före, under och efter en händelse tillsammans med anpassning, ledarskap, 

omorganisation, förändring, innovation, upplevelse, delande av riskfrågor, samt lärande 

(Lavell et al., 2012). Det finns tre faser av anpassning och dessa är förståelse, planering och 

hantering (Moser & Ekström, 2010). För att få en effektiv anpassningsprocess av samhället 

och en framtida motståndskraft att hantera det som inträffar är det av stor vikt att se på både 

inträffade händelser och framtida prognoser (Lavell et al., 2012).  

Att förstå de socioekologiska systemen och dess komplexitet är enligt Sterman (2006) av stor 

vikt för att kunna lära. Det kan vara svårt att förutsäga klimat och klimatförändringar, vilket 

medverkar till att anpassning och riskidentifiering kan vara både svårt och ta lång tid. Det inte 

är lätt att veta hur framtiden kommer att se ut eller vilka behov som kommer finnas (Sterman, 

2008). Att se på tidigare händelser är en källa till lärande (Lavell et al., 2012) och tas upp i 

studier av bl.a Armitage et al. (2008), Moser (2010) och Pettengell (2010). Enligt van 

Kerkhoff och Lebel (2006) är det viktigt att både beslutsfattare, olika aktörer och forskare 

arbetar tillsammans för utbyte, tillämpning och skapande i transdisciplinära ansatser. Vidare 

är det viktigt att kunskap och tidigare händelser utreds under processen för att kunna lära av 

dessa och för att kunna identifiera risker. Det är lättare att se på händelser som har inträffat än 

på händelser som kan inträffa (Lavell et al., 2012, SOU 2007:60). Det är dock viktigt att tänka 

på att reducering av en risk kan öka en annan. Att se på alla aspekter av risker är essentiellt 

för att göra anpassningen så bra som möjligt (Lavell et al., 2012). 

Nya hot såsom naturolyckor blir vanligare i samband med klimatförändringar och ökar vikten 

av att göra om planer och planering inom exempelvis infrastruktur för att anpassning och 

hanteringsförmåga ska bli bättre (SOU 2007:60). Att dra lärdom av händelser som inträffat 

och tidigare erfarenheter bör enligt Drennan & McConnell (2007) vara en naturlig del av 

riskhanteringsprocessen både för säkerhetens och beredskapens skull, men även för ekonomi 

och ett bra rykte för de som planerar. Det är dock inte alltid så, då bakomliggande orsaker 

som till exempel politik, ekonomi och okunskap kan spela in. Problem kan lätt uppstå när det 

är många inblandade i längre processer som i exempel utredningar. Ofta måste en större 
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händelse inträffa för att olika aktörer ska inse allvaret och reagera. Större händelser leder 

oftare till större förändringar. Inträffar en mindre händelse utan större skador på människa, 

miljö och infrastruktur dras inte alltid lärdomar (Drennan & McConnell, 2007). Anpassning 

som görs och som bidrar till ett hållbart samhälle både idag och i framtiden är viktigt.  

2.2 Tidigare studier  
Klimatförändringar leder till nya hot som kräver omedelbara åtgärder för att minska risker och 

sårbarhet (IPCC, 2014; Chapman, 2007). Nederbördsförändringar kan påverka samhället mer 

direkt än andra meteorologiska fenomen. Intensiteten av extrem nederbörd kan öka markant 

vid högre temperaturer, något som kan bli vanligare med klimatförändringar (Berg et al., 

2013). Som en effekt av att klimatförändringar kommer extrema nederbördshändelser inträffa 

allt oftare och vattenmängderna kommer öka på kommunal infrastruktur som till exempel på 

vägar (Bowering et al., 2012., Olsson & Foster, 2013).   

Bowering et al. (2012) har utvecklat en metod för att minska risken för skador på 

infrastrukturen. Risk för skador, frekvens och flöde från översvämningar kan mätas på olika 

varianter av infrastruktur. Med bakgrund av informationen som framkommer kan tabeller och 

kartor med riskanalyser göras och i sin tur medverka till bättre beslut och större beredskap för 

kommuner. Oswald och McNeil (2012) har gjort en studie om långsiktig anpassning för 

klimatförändringar inom transportsektorn och utvecklat en effektiv metod som ska vara till 

hjälp i planeringsprocessen. Metoden kallas Climate Change Adaption Tool for 

Transportation (CCATT) och använder sig av klimatmodeller som kan ta fram regionala 

osäkerheter inför framtiden angående det förändrade klimatet. Kjellén (2012) skriver om 

aktiva strategier för att öka säkerheten för en lång hållbarhet. Det går ut på att tidigare 

erfarenheter kan säkerhetsställa lämpliga villkor för olika infrastrukturella projekt redan från 

byggstart.  

Enligt Sklet (2004) bör fokus på riskhantering öka i samhället då konsekvenserna av olyckor 

kan vara förödande. Det är viktigt att genomföra grundliga utredningar av händelserna i syfte 

att lära av det som hänt och för att förhindra att liknande olyckor inträffar igen. Vidare skriver 

Phillips et al. (2013) om hur orkanen Katrina år 2005 gav lärdomar som sedan 

implementerades i många organisationer och myndigheter runt om i USA. Planering av 

transportsystemet och dess infrastruktur spelar en stor roll i klimatanpassningen (Taylor & 

Philip, 2010). Suarez et al. (2005) skriver att infrastrukturen för transporter kommer påverkas 

på olika sätt beroende på transporttyp, geografiskt läge och tillstånd. Nya förutsättningar i 

klimatet påverkar transportsystemet som är i behov av ny utveckling i form av ny design, 

material, funktion och användning för att tåla nya förutsättningar som kommer med klimatet. 

Paxio et al. (2011) skriver i sin artikel om vikten av att planera och förbättra infrastrukturen i 

Canada för att minska skador som kommer vid skyfall och stora regnmängder som blivit allt 

vanligare. Enligt Jenelius et al. (2006) behövs ett robust transportsystem för att tåla de nya 

förändringarna. Meyer (2008) understryker i sin studie att det troligtvis inte kommer ske 

större förändringar av infrastrukturen innan den blir gammal eller får större skador. 
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2.3 Trafikverket 

2.3.1 SOU 2007:60 

Enligt Vägverkets rapport till Klimat- och sårbarhetsutredningen (Nordlander et al., 2007) 

består vägnätet i Sverige av cirka 9800 mil statliga vägar, 3700 mil kommunala vägar och 

28 000 mil enskilda vägar. Vägarna delas in i europaväg, riksväg och länsväg efter dess 

betydelse. Stamvägnätet består av vägar som är av betydelse för Sverige, såsom europa- och 

riksvägar. Planeringen av vägnätet fastställs av regeringen och har som syfte att ge 

långsiktighet och stabilitet i väginvesteringarna och ska fylla en mångsidig funktion för 

landets välfärd och ekonomi (Nordlander et al., 2007). 

 

Tänkbara effekter av klimatförändringarna på vägar är händelser som exempel skred, ras, 

erosion och översvämning. För vägtrummor, som är en konstruktion med öppet in- och utlopp 

avsedd att leda vatten under en väg (Banverket, 2003) är tänkbara effekter dämning, 

bortspolning av väg och erosion (Nordlander et al., 2007). Klimatförändringar påverkar en 

långsiktig nedbrytning av vägar. Långvarigt regn kan minska naturliga slänters stabilitet. 

Intensiva regn kan ge höga flöden i vattendrag, spola bort vägar och medverka till 

översvämningar. Större vägtrummor kan vara känsliga för lokala intensiva regn. På lång sikt 

kan skador öka i hela landet på vägar med trummor. Ökningen kommer vara störst i områden 

som redan har problem. Många äldre vägar har idag små marginaler om det blir översvämning 

och det är inte praktiskt möjligt att säkra inlopp i vägtrummor under extrema vädersituationer 

som skyfall. Det finns däremot funktionskrav på att nybyggda vägar ska ha säkerhet mot 

översvämning. Merparten av de skador som inträffar på vägar idag på grund av intensiva regn 

leder inte till större konsekvenser. Vid många tillfällen återställs skadorna snabbt med 

måttliga konsekvenser för trafiken. Det är trots det betydelsefullt att identifiera och åtgärda 

sårbara trumlägen då extrema flöden förväntas öka. Även översvämningar förväntas öka och 

kan medföra ett behov av att flytta vägar för att undvika skador och avstängning. Enligt 

Trafikverkets analyser av klimatscenarier (Nordlander et al., 2007) kommer väghållningen 

påverkas påtagligt, speciellt på lång sikt. Ökningen av nederbörd och efterföljande höga 

flöden förväntas ge störst negativ påverkan. Större översvämningar och erosionsskador kostar 

idag samhället cirka 65 miljoner varje år. Förebyggande kortsiktiga åtgärder förväntas kosta 

mellan 150-500 miljoner kronor och långsiktiga åtgärder förväntas kosta mellan 50-150 

miljoner kronor per år. Återställningskostnaderna är ofta den högsta direkta kostnaden, men 

även den indirekta kostnaden då trafik behöver ledas om kan bli hög. Den totala kostnaden på 

vägnätet orsakat av höga flöden och skred har uppskattats till 100 miljoner kronor för de 

senaste tolv åren (Nordlander et al., 2007). 

En ny väg ska hålla 10-20 år innan förbättringsåtgärder ska behövas. Väganläggningar 

planeras med utgångspunkt i historiska klimatdata för perioden 1961-1990. Trafikverket 

planerar dock nya dimensioneringar på grund av ökad skadefrekvens. Det finns idag projekt 

och förslag som har koppling till klimatets påverkan för planering av vägar. Ett av projekten 

är metoder för att identifiera vägtrummor med höga risknivåer i samband med intensivt regn 

och riskreducerande åtgärder. Att byta erfarenheter med andra länder är också något som 

diskuteras då det kan ge bra kunskap (Nordlander et al., 2007). 

2.3.2 Planeringsprocessen 

Trafikverket ansvarar för att planera, bygga, utveckla och sköta allmänna vägar. När en väg 

ska byggas, genomförs en omfattande planeringsprocess genom samarbete och samråd med 

olika aktörer. Exempel på aktörer är statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, 

intresseorganisationer, region- och samverksorgan, kollektivtrafik, fastighetsägare, samt 

allmänhet som berörs av projekten. Vägprojekt planeras enligt en process som styrs av lagar 
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för att få fram en vägplan och kallas planläggningsprocess. I processen utreds hur och var 

vägen ska byggas och resultatet redovisas i en vägplan (Trafikverket, 2013a).  Trafikverket 

strävar främst efter förbättring av vägar som är existerande och anlägger endast vägar när 

förbättring inte är möjlig. Fyrastegsprincipen tillämpas alltid i vägplanering och innebär att 

onödiga negativa effekter och slöseri av resurser ska undvikas (Vägverket Region Mitt, 

2008b). De fyra stegen ska analyseras i ordning och är följande; 

1. Tänk om: Analys av åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor, samt 

val av transportsätt.  

2. Optimera: Analys av åtgärder som kan ge effektivare användning av befintlig väg. 

3. Bygg om: Analys av vägförbättringsåtgärder som kan begränsa ombyggningsåtgärder. 

4. Bygg nytt: Analys av åtgärder som innebär större ombyggnadsåtgärder och 

nyinvesteringar (Trafikverket, 2013a). 

 

När brister identifieras i transportsystemet börjar en process för vägplaneringen (se Figur 1. 

nedan). Först görs en åtgärdsvalsstudie som ska svara på frågan varför ett vägprojekt behövs. 

I den undersöks hur bristerna kan förbättras med hjälp av olika åtgärder som tas fram och 

analyseras för att få störst nytta av de resurser som ska investeras (Trafikverket, 2013a). Det 

görs en förstudie som innehåller identifiering och analys av brister och möjligheter för olika 

lösningar. Förstudien innehåller även en beskrivning av miljöpåverkan för de olika förslagen. 

Är det inte möjligt att endast välja ett alternativ eller om projektet måste tillåtlighetsprövas av 

regeringen görs en vägutredning. Är en vägutredning inte nödvändig påbörjas planarbetet 

direkt. I vägutredningen utvärderas och analyseras olika lösningar för att ta fram ett underlag 

för val av alternativ. Till denna utredning görs också om nödvändigt en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (se kap 3.3.3.1) och den ska vara godkänd av 

länsstyrelsen (Trafikverket, 2014c). Godkänns planen, utarbetas en bygghandling som 

innehåller tekniska beskrivningar med krav för både vägens funktion och krav på 

skyddsåtgärder. Bygghandlingen fungerar som ett underlag för byggarbetet. Stämmer 

bygghandlingen överens med vägplanen kan byggnationen av vägen påbörjas (Trafikverket, 

2013a). Processen med att planera en väg är både tidskrävande och omfattande och sträcker 

sig ofta över flera år (Trafikverket, 2014c).  

Trafikverket satsar idag på att öka andelen totalentreprenader då det ekonomiskt sett är 

positivt och kan få fram både bättre lösningar och öka konkurrensen. En totalentreprenör 

innebär att entreprenören har fullständigt ansvar för utförande och projektering. Trafikverket 

blir enbart beställare när en totalentreprenör används (Trafikverket, 2014a). När ett projekt är 

klart görs relationshandlingar, vilket är nya ritningar som visar hur vägen blev. 

Relationshandlingarna är viktiga då de kan medverka till kunskapsåterföring och erfarenhet 

som kan användas i andra projekt (Vägverket Region Mitt, 2008a). 
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Figur 1. Planeringsprocessen för ett vägobjekt - från förstudie till byggande och uppföljning (Vägverket 

region Mitt, 2008b).  

2.3.2.1 Dokument och Publikationer  

Det finns en mängd dokument och publikationer som tagits fram av Trafikverket för planering 

av vägar. Exempel är; 

 Vägar och gators utformning (VGU) (Trafikverket, 2012). 

 Vägverkets tekniska krav vid dimensionering och utformning av vägöverbyggnad och 

avvattning (VVTK VÄG) (Vägverket, 2008b). 

 VVMB 310 Hydraulisk dimensionering (Vägverket, 2008a). 

 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Vägverket Region Mitt, 2008a). 

VGU (Trafikverket, 2012) är ett dokument som tagits fram i samarbete mellan Trafikverket 

och Sveriges kommuner och landsting (SKL). För Trafikverket är det obligatoriska regler 

(policydokument), för kommuner är det ett rådgivande frivilligt dokument om hur vägar och 

gator ska utformas. VGU innehåller dokumenttyper på olika nivåer som 

myndighetsföreskrifter, övergripande krav, krav och råd. Vid förbättring eller ombyggnation 

av vägar bör de utformas med tillräcklig kapacitet och livslängd för en tidsperiod mellan 10-

20 år. När en väg utformas ska mål formuleras utifrån platsens specifika förutsättningar och 

det ska tas hänsyn till bland annat estetiska värden, omgivningar och terräng, 

skadebegränsade åtgärder, möjlighet till räddning, miljö, klimatpåverkan, energieffektivitet, 

samt natur- och kulturmiljö (Trafikverket, 2012).  

 

Enligt VVTK VÄG (Vägverket, 2008b) ska dimensionerade vattenflöden bestämmas enligt 

publikationen Hydraulisk Dimensionering (Vägverket, 2008a). Denna innehåller bland annat 

en metodbeskrivning och krav på kontroll för att beräkna vattenförings dimensionering för 

exempelvis trummor och diken (Vägverket, 2008a). Formlerna som är framtagna för 

beräkning av dimensionerande vattenföring i publikationen är från historiska data, främst från 

perioden 1961-1990 avseende flöden och avrinning och tar inte hänsyn till framtida 

klimatförändringar. Det finns justeringsfaktorer som är baserade på underlag från SOU 



8 
 

(2007:60), därför bör justeringsfaktorerna användas med försiktighet och övervägas vid varje 

enskilt projekt då de framtida prognoserna om klimatet är osäkra. Justeringsfaktorerna är dock 

viktiga och måste ges hänsyn vid nyinvesteringar och underhåll av vägar med 

vattengenomlopp. Vid utformning av trummor är det av stor vikt att de formges så vattnet kan 

strömma utan att påverka befintliga förhållanden och att hänsyn tas till vattenföringens 

hastighet och storlek (Vägverket, 2008a).  

 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs vid planering av vägprojekt och ska innehålla 

mycket information. Till exempel ska det finnas fakta som beskrivning och identifiering av 

direkta och indirekta effekter som den planerade åtgärden kan medföra på människor, djur, 

luft, klimat, vatten, mark, växter, landskap, kulturmiljö och hushållningsmiljö. Den ska vidare 

innehålla en samlad bedömning av effekterna på människors hälsa och miljö, samt en 

utvärdering och bedömning av riskerna som identifierats. Slutligen ska den innehålla 

information om hur riskerna ska behandlas (SFS1998:808). En miljökonsekvensbeskrivning 

ska utformas och redovisas i enlighet med väglagen (SFS 1971:948), Trafikverkets 

föreskrifter och miljöbalken (SFS 1998:808) (Vägverket Region Mitt, 2008a). Det finns 

obligatoriska punkter som ska finnas i en miljökonsekvensbeskrivning om åtgärden kan 

medföra en betydande miljöpåverkan. Punkterna är följande;  

 

 Sammanfattning av planens innehåll med syfte. 

 Beskrivning av miljö och miljöförhållanden om planen inte genomförs. 

 Beskrivning av de miljöområden som kan påverkas, befintliga miljöproblem, hur 

miljöhänsyn ska beaktas, miljöpåverkan som kan uppkomma och planerade åtgärder 

för att hindra, motverka eller förebygga negativ miljöpåverkan.  

 Sammanfattad redogörelse över hur bedömningen gjorts och för de åtgärder som är 

planerade för övervakning och uppföljning. 

 Tidsplan för projektet (SFS1998:905). 

 

De förslag som bedöms genomförbara och rimliga i miljökonsekvensbeskrivningen fastställs 

senare i en arbetsplan (SFS 1998:905). 

 

Förutom nämnda dokument och publikationer finns även Vägverkets Tekniska Krav för 

geoteknik (VVTKgeo) (Trafikverket, 2013b) och viktiga miljöhänsynsområden som till 

exempel Natura 2000, Biotopskyddsområde och EU:s vattendirektiv (Vägverket, 2008a). 

Slutligen finns det också lagar och förordningar som styr Trafikverkets verksamhet. Dessa är 

följande; 

 

 Väglagen 1971:948 

 Lag 1998:808 Miljöbalken 

 Lag 1998:812 med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

 Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster 

 Anläggningslag 1973:1149 

 Ledningsrättslag 1973:1144 

 Förordning 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

 Förordning 1998:1388 om vattenverksamhet m.m 

 Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
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2.4 Fallet - Riksväg 90 i Kramfors kommun 

2.4.1 Kramfors kommun 

Kramfors kommun ligger i Ångermanland, Västernorrlands län. Förutom Kramfors som är 

centralort består kommunen främst av landsbygd med 16 mindre tätorter och ett stort antal 

mindre byar (Vägverket Region Mitt, 2008a). Kommunen hade år 2013 en befolkningsmängd 

på 18 450 personer (ekonomifakta, 2014) och är idag på väg uppåt (Vägverket Region Mitt, 

2008a). Vägarna som sammanbinder länets sju kommunhuvudorter med huvudorter i 

grannlänen är E4, E14, riksväg 90, väg 83, 87 och 335 (Länsstyrelsen Västernorrland, 2013). 

Kommunen har flygplats, järnvägsstation med bland annat Botniabanan och flera hamnar på 

grund av stor sjöfartsindustri (Vägverket Region Mitt, 2008b). I Kramfors kommun finns 

Ångermanälven som är Sveriges tredje största älv och som med sina tre huvudgrenar 

Åseleälven, Fjällsjöälven och Faxälven producerar cirka 17 procent av Sveriges 

vattenkraftproduktion (vattenkraft.info, 2014). Större delen av Västernorrlands län består av 

ett kuperat landskap med tättliggande bergshöjder och stora höjdskillnader. Närmast kusten i 

Västernorrland i bland annat Kramfors består de lösa jordlagren huvudsakligen av silt och lera 

(Länsstyrelsen Västernorrland, 2010). 

2.4.2 Riksväg 90  
Riksväg 90 är en viktig väg både på regional- och lokal nivå för person- och godstransporter 

och är av riksintresse (Vägverket Region Mitt, 2008a). Vägen går från Härnösand och vidare 

mot Sollefteå och är en av de mest trafikerade vägarna som går genom Kramfors kommun 

(Kramfors kommun, 2012). Vägen är den enda sammanhängande i nord sydlig riktning och 

används mycket för lokala kommunikationer mellan byar och gårdar. Den används även för 

jordbruksmaskiner, skogsindustri, kollektivtrafik i form av skolbussar, linjetrafik, samt gång- 

och cykeltrafik. Arbetspendling sker främst mellan Kramfors, Sollefteå och Härnösand, 

ungefär lika många pendlar från kommunen som till den (Vägverket Region Mitt, 2008b). 

Vägen är av stor betydelse för Sollefteås integrering med närbelägna arbetsmarknadsregioner 

(Länsstyrelsen Västernorrland, 2013) och vid en mätning år 2006 hade vägen ett trafikflöde 

på 1790 fordon per dygn, 16 procent var tunga fordon (Vägverket Region Mitt, 2008a). Enligt 

vägverkets modell ”effektsamband 2000” är prognosen 2000 fordon per dygn, varav 18 

procent tunga fordon år 2030 (Vägverket, 2001). 

Vägverket påbörjade år 2007 analyser av risker på det nationella vägnätet på vägar som kunde 

vara i risk för problem med stabilitet, branta sluttningar, översvämning, besvärliga jordarter 

eller dålig vattensituation. Bland vägarna som undersöktes var riksväg 90 där det upptäcktes 

sträckor med risk för bland annat ”erosion med efterföljande ras i bankar med finkornig jord i 

lutande terräng där vattenflöden med hög hastighet når trumlägen” (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2010). Riksväg 90 började byggas om hösten 2009 efter flera års planering 

(Vägverket Region Mitt, 2008a). Vägen stod klar och öppnades i december 2011. Riksväg 90 

var prioriterad i länsstyrelsens regionala transportplan (Länsstyrelsen Västernorrland, 2011), 

då det fanns många brister på sträckan mellan Bollstabruk och Hällsjö. Bristerna var främst 

angående säkerhet då sträckan var överrepresenterad vad gäller olyckor med över 100 

trafikolyckor på 10 år. Sträckan hade också dålig hållbarhet, låg bärighet och linjeföring, smal 

vägbredd, skymd sikt, bebyggelse nära vägen och passage genom bebyggelse med oskyddade 

trafikanter. Målet med projektet av vägen var att få en jämnare och rakare väg med större 

hållbarhet, en ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, en hastighet på 90 kilometer i timmen 

och att minska sannolikheten för skred i identifierade riskområden. Arbetsplanen omfattade 

en sträcka på cirka 12 kilometer mellan Bollstabruk och Hällsjö (Figur 2). Sträckan som 

skulle byggas om var på 3,4 kilometer och låg mellan Bollstabruk och Hållsäter. Sträckan 

som skulle göras ny var på 7,2 kilometer och låg mellan Hållsäter och Hällsjö. Byar längst 
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sträckan som byggdes om och nygjordes är Hällsjö, Kärr, Hållsätter och Svedje (Vägverket 

Region Mitt, 2008a). Beräknad livslängd för ombyggnadssträckan var 40 år och för 

nysträckningen 60 år (Vägverket Region Mitt, 2008b). Den uppskattade kostnaden för 

projektet var i arbetsplanskedet 115 miljoner kronor (Vägverket, 2009).  

 

 

Figur 2. Karta över den nya och gamla vägsträckan på riksväg 90. Den röda linjen är den nya 

vägsträckan och den bruna är den gamla vägsträckan (Vägverket, 2009). 

2.4.3 Skyfall och översvämning 

Enligt SMHI definieras extrem eller kraftig nederbörd ”mängder som väsentligt överstiger det 

normala under en månad, en dag eller en timme”. Ett skyfall inträffar då det kommer en 

nederbördsmängd på 40 mm eller mer på ett dygn (Klimatanpassningsportalen, 2012b). De 

största tillfällena med nederbörd inträffar oftast under juli eller augusti (SMHI, 2012).  

I media går det att läsa att Kramfors kommun drabbats av flera skyfall de senaste åren. Bland 

annat inträffade ett skyfall i juli år 2000 som medverkade till att både järnvägsspår, vägar och 

byggnader förstördes (Edholm, 2000). Kramfors drabbades även hårt av skyfall och 

översvämningar till följd av höga flöden mellan den 19-23 september år 2013 (Fällström, 

2014., Gunér & Bengtsson, 2013). Mellan den 17-20 september 2013 uppmättes cirka 200 

millimeter regn (regnmätare i Bjärtrå). Ett ras inträffade runt klockan 11 den 19 september, 

orsakat av översvämmade vägpartier på den nybyggda sträckan vid en ny vägtrumma som 

leder Årstabäcken under vägkroppen. Trumman som översvämmats och orsakat raset var en 
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ny halvtrumma i stål med en diameter på 2 meter med ett energireducerande utlopp. Det blev 

även översvämning på en annan del av vägen men då inga skador uppstod gjordes ingen 

utredning (Jonasson & Wallner, 2013). En cirka sex kilometer lång stäcka stängdes av under 

två veckor för att återställa vägen. Omledning av Trafiken gjordes via Kyrkdal väg 779 där 

riksväg 90 låg innan (se Figur 2) (Projektledare Trafikverket, mejlkontakt 2014).  
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3. Metod  
I metoddelen beskrivs fallstudien och datainsamlingen, som skett i form av dokumentanalys 

och kvalitativa intervjuer. Urval, datainsamling och analys beskrivs och även validitet och 

reliabilitet, samt etiska överväganden. 

3.1 Fallstudie  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur man på Trafikverket hanterar ny kunskap 

som man fått efter naturolyckor och hur detta används vid planering av nya vägar. Utifrån 

studiens syfte valdes fallstudien som metod. En kvalitativ forskningsmetod som syftar till att 

ta reda vad, hur och varför och försöker förklara vad något egentligen är, genom att gå in på 

djupet. Intervjuer används ofta för datainsamling (Hallberg 2002). 

 

Fallstudien är en undersökning av en specifik företeelse och kan användas när en studie om en 

viss händelse, fall eller person ska analyseras. Att fokusera på en händelse belyser samspelet 

mellan viktiga faktorer som kännetecknar situationen. Fokus i fallstudien ligger enligt 

Merriam (1994) mer på processen än själva resultatet av studien. Det är en forskningsdesign 

som går ut på en detaljerad och ingående analys av ett enda fall eller studiet av ett fåtal fall i 

jämförande syfte. Föreliggande studie kommer vara partikularistisk, vilket betyder att studien 

har fokus på en speciell företeelse, men belyser ändå ett generellt problem. Fallet är viktigt då 

det åskådliggör något som är viktigt (Merriam, 1994), i detta fall skyfallet i Kramfors som 

skadade en nybyggd väg.   

3.1.1 Datainsamling 

För att få information från flera källor så valde författaren att dels utföra en dokumentanalys, 

dels kvalitativa intervjuer. 

3.1.1.1 Dokumentanalys   

3.1.1.1.1 Urval och datainsamling 

Urvalskriterierna för den data som skulle användas till studien var specifika dokument skrivna 

om skyfallet i Kramfors kommun, riksväg 90 och kringliggande ämnen som täcktes av 

sökorden skyfall, naturolycka, väg, infrastruktur, riskanalys och utredning. Relevant data 

söktes på databaserna Scopus, Science Direct och ISI för att hitta vetenskapliga 

forskningsartiklar och tidsskrifter. Sökorden användes både enskilt och tillsammans med olika 

kombinationer, sökningar gjordes på både svenska och engelska. Portaler som Trafikverket, 

SMHI, IPCC, MSB, SWECO, Länsstyrelsen i Västernorrland och Kramfors kommun 

användes för att hitta myndighetsdokument, statliga utredningar, rapporter och fakta av vikt 

för studien. Google användes som sökmotor för att hitta information från media rörande 

skyfallet, utredningar runt skyfallet och riksväg 90 i Kramfors kommun, lagtexter och Klimat 

och sårbarhetsutredningen (se Tabell 1. för exempel). Genom mejlkontakt med Sweco och 

Kramfors kommun kunde ytterligare utredningar från händelsen erhållas. Genom 

handledarna, vetenskapliga forskningsartiklar. Sammanlagt var det 69 skriftliga och 16 

elektroniska referenser som användes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Typ av dokument Antal                                          Exempel 

 

 

Vetenskapliga 

forskningsartiklar 

 

 

  

   26  

 

 Comparison of some selected methods for accident investigation (Sklet, 

2004). 

 Learning from evidence in a complex world (Sterman, 2006). 

 Impacts of flooding and climate change on urban transportation: A 

system wide performance assessment of the Boston Metro Area Suarez 

m.fl., 2005). 

 

 

 

 

Myndighetsdokument,  

statliga utredningar 

och rapporter 

 

 

 

   

 

   21 

 

 Övergripande krav för vägars och gators utformning (Trafikverket, 

2012). 

 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability: 

Summary for policymakers (IPCC, 2014). 

 Vägverkets rapport till klimat- och sårbarhetsutredningen; Gruppen 

Transporter (Nordlander m. fl., 2007). 

 Skyfall har blivit allt vanligare (SMHI, 2012). 

 

 

Medierapportering 

 

   3 

 

 Skyfallen vållar stora problem i Kramfors (Edholm, 2000). 

 Kramfors drabbat av regnkaos (Gunér & Bengtsson, 2013). 

 

 

Utredningar rörande 

skyfallet och riksväg 90 

i Kramfors kommun 

 

 

 

   6 

 

 Arbetsplan: Väg 90 Bollstabruk – Hällsjö: Miljökonsekvensbeskrivning 

(Vägverket Region Mitt, 2008a). 

 Övergripande risk- och sårbarhetsanalys 2011: Reviderad 2012 

Kramfors kommun (Kramfors kommun, 2012). 

 

 

Lagtexter 

  

  13 

 

 Lag 1998:905. om miljökonsekvensbeskrivningar. 

 SFS 1998:808. Miljöbalk. 

 

 

Tabell 1. Exempel på typ av dokument, antal och referenser som används i studien. 

3.1.1.1.3 Analys 

Utredningarna analyserades med innehållsanalys. En teknik vid analys av texter och 

dokument där man strävar efter att på ett systematiskt och replikerbart sätt kvantifiera 

innehållet i termer av i förväg bestämda kategorier. En kvalitativ innehållsanalys är en metod 

för studium av dokument som lägger tonvikt på forskarens roll när det gäller konstruktion av 

mening i och av texter. Det finns en tonvikt på att låta kategorierna uppstå ur data och på hur 

viktigt det är att förstå meningen i den kontext där något analyserats (Merriam, 1994). Fokus i 

kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera likheter och 

skillnader som uttrycks i teman och kategorier på olika tolkningsnivåer. Kategorier uttrycks 

på beskrivande nivå, alltså vad texten innehåller. Teman uttrycks på en tolkande nivå 

(Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysen gjordes enskilt för varje utredning enligt 

Graneheim & Lundman (2004) i följande steg; 

 

1. Först valdes vad som skulle analyseras, vilket kallas analysenhet. Analysenheten 

består i detta fall av de sex olika utredningarna och ska vara stor nog att utgöra en 

helhet, samtidigt som den ska vara liten nog för att vara hanterbar.  

 

2. Utifrån studiens teoretiska referensram (se kap 2.1) och enligt tidigare studier (se kap 

2.2) definierades domäner, vilka var de faktorer som de olika utredningarna skulle 

analyseras efter. Domänerna utgör en grov struktur och blev i denna studie följande; 
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 Tidigare händelser och lärande 

 Väderpåverkan och klimatanpassning 

 Risker 

   

3. Varje utredning skulle analyseras enskilt och lästes igenom flera gånger för att få en 

känsla av helheten i materialet. Först en allmän, översiktlig läsning, därefter en mer 

noggrann och fördjupad läsning. 

 

4. Utredningen lästes igenom igen och meningsbärande enheter plockades ut. Detta 

utgjorde grunden för analysen då meningsenheterna är den meningsbärande delen av 

texten och relevanta för de fem olika domänerna. Det kunde vara både en hel mening 

eller delar av en mening.  

 

5. I syfte att behålla hela innehållet men göra texten mer lätthanterlig och kortare 

kondenserades de meningsbärande enheterna. 

 

6. De kondenserade meningsbärande enheterna abstraherades genom att förses med 

koder, vilka kortfattat beskriver innehållet i den meningsbärande enheten och är ett 

hjälpmedel för reflektion. 

 

7. Liknande koder fördes samman till passande underkategorier och kategorier för att 

lyfta innehållet till en högre nivå. Kategorierna visar det centrala budskapet av 

intervjuerna och utgör det manifesta innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 

2004). Kategorierna som framkom var följande; infrastruktur, planläggning, höga 

flöden, erfarenhet och utvärdering. 

 

När innehållsanalysen av utredningarna var klar sammanställdes det analyserade innehållet 

under domänerna med de olika kategorierna som uppkommit under analysen. Rubriken för 

kapitlet blev utredningar då den av författaren ansågs vara passande för den information som 

framkommit och för att tydliggöra att informationen endast var från de utredningarna som 

analyserats.  

3.1.1.2 Kvalitativa intervjuer  

3.1.1.2.1 Urval 

Ett strategiskt urval användes för intervjuerna, vilket innebär att skillnader eftersträvas och en 

variation i mångfald och urval. Det är strategiskt mot valt fokus och informationsrik data med 

både djup och bredd kan erhållas (Yin, 2011). I studien intervjuades kunniga personer som 

arbetar med planering, utredningar och lagar inom vägsidan vid Trafikverket, samt personer 

med kunskap om händelsen på riksväg 90. En variation av ålder och kön för informanterna 

eftersträvades för att få en så bred kunskapsöversikt som möjligt. 

Det var sammanlagt 13 personer av intresse som kontaktades för intervjuer via mejl. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är mellan 5-10 personer ett lagom antal personer att intervjua. 

På grund av att författaren räknade med ett visst bortfall kontaktades fler. I ett fall blev 

författaren hänvisad till en person med bättre kunskap, en person hade inte tid att ställa upp, 

fem personer svarade inte på något av de två mejl som skickades ut; det första med 

presentation av studien och frågan om en intervju och det andra med en påminnelse. I studien 

var det slutligen sex personer som intervjuades. Personerna var följande; teknisk specialist 

inom Trafikverket, utredare inom Trafikverket, sektionschef inom Trafikverket, projektledare 

underhåll inom Trafikverket, geotekniker på Sweco och distriktschef på Skanska. 
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Informanterna var av samma kön med en ålder mellan 45 - 62 år. Innan intervjun fick 

informanterna möjlighet att läsa igenom intervjuguiden (Bilaga 1) och förbereda sig. De fick 

även information om studiens syfte, frågeställningar och etiska överväganden som gjorts (se 

kap 3.3). Delen om utredning i intervjuguiden (Bilaga 1) ställdes endast till två av 

informanterna, geoteknikern och specialisten eftersom de frågorna var passande till deras 

arbetsområde. Frågor om riksväg 90 ställdes till tre av informanterna; geoteknikern, 

projektledaren och distriktschefen eftersom de har arbetat med vägen och kunde ge 

information rörande händelsen.  

3.1.1.2.2 Datainsamling 

Intervjuerna var semistrukturerade och en intervjuguide med tematiska öppna frågor 

användes. Då ges utrymme för att intervjun kan flyta på som ett samtal, att följdfrågor kan 

ställas och att informanten svarar med egna ord (Yin, 2011). För att behålla informantens 

egna ord och vad som blivit sagt i detalj, ska intervjuerna transkriberas, vilket innebär att de 

ordagrant skrivs ner efteråt (Yin, 2011). 

Författaren ville hitta informanter med kunskap om lärande, klimatförändringar, utredningar 

och riksväg 90 inom Trafikverket för att kunna svara på studiens syfte. Kunskapen skulle 

omfatta hela processen från det att en utredning startar till det att vägen står klar. För att hitta 

informanter gjordes en granskning av olika rapporter och portaler, det fördes diskussioner 

med handledarna, samt att det inkom tips på personer som kunde vara av intresse. 

De sex intervjuerna utfördes via telefon och alla spelades in efter godkännande av 

informanten. Telefonintervju valdes då det är tids- och kostnadseffektivt. Anteckningar 

gjordes under intervjuerna för att skriva ner egna reflektioner och tankar som dyker upp under 

intervjun (Merriam, 1994). Intervjuerna genomfördes mellan den 5-19 maj 2014. Tiden för 

intervjuerna var mellan 23-87 minuter, beroende på hur mycket informanten hade att säga och 

vilka frågor som uppkom. Först ställdes bakgrundsfrågor om informanten för att få en bild av 

denne i jämförelse med andra (Merriam, 1994). Resterande frågor handlade om erfarenheter, 

åsikter, värderingar samt kunskapsfrågor, vilka är bra att ha med i en intervjuguide får att få ut 

olika information från informanterna (Merriam, 1994). Under intervjuerna flöt samtalet på bra 

och ett enkelt och lättförståeligt språk användes, som förstods av både informanterna och 

författaren. Det uppkom mellan en till fem följdfrågor vid varje intervju och vid några 

tillfällen blev en fråga besvarad innan och behövde inte ställas. Om en fråga inte förstods blev 

den förklarad av författaren och kunde sedan besvaras.  

3.1.1.2.3 Analys 

Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjun. Sedan skickades det till informanten för 

godkännande av innehållet, för försäkran om att inga missförstånd uppstått eller att känslig 

information fanns i materialet. Efter att det transkriberade materialet godkänts av 

informanterna gjordes en innehållsanalys (se kap 3.1.1.1.3). Innehållsanalysen gjordes enskilt 

för varje intervju som utgjorde en analysenhet enligt Graneheim & Lundman (2004) i följande 

steg; 

1. Se steg 3-7 i kapitel 3.1.1.1.3.  

De kategorier som framkom var följande; Process, klimat, kunskap, utmaning och 

riksväg 90.  

 

2. För att underbygga empirin i de olika kategorierna, redovisas citat ur intervjuerna (se 

Bilaga 2 för exempel) (Graneheim & Lundman, 2004).  
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När innehållsanalysen av de sex intervjuerna var klar, sammanställdes den under rubriken 

intervjuer. En rubrik som författaren ansåg vara passande för att tydliggöra att informationen 

endast framkommit utifrån de genomförda intervjuerna och som rör arbetet på Trafikverket 

och information runt riksväg 90 före och efter skyfallet.  

3.2 Validitet och reliabilitet 

Genom att enbart se på helheten av en studie kan det vara svårt att bedöma frågor om validitet 

och reliabilitet. Frågorna kan däremot diskuteras utifrån de analysverktyg och metoder som 

använts i en studie (Merriam, 1994). 

Validitet (giltighet) är en bedömning av hur de slutsatser som dragits i studien hänger ihop 

eller inte och eftersträvas genom en djupare förståelse för vissa fenomen utifrån människors 

erfarenheter och uppfattningar (Bryman, 2008). Informanter med specifik kunskap kring de 

frågor som skall besvaras valdes ut vilket är ett sätt att höja validiteten (Merriam, 1994). 

Intern validitet handlar om huruvida studien undersöker vad den utger sig för att undersöka 

(Merriam, 1994). I studien handlar den om hur resultatet svarar på frågeställningarna (se kap 

1.3). Extern validitet handlar om inom vilka verkliga kontexter resultatet kan appliceras. För 

att möjliggöra att kunna avgöra om resultatet möjligen är överförbart till andra liknande 

situationer och för att underlätta att göra en liknande studie så har processen i hela studien 

presenterats noggrant (Merriam, 1994). Utifrån detta skulle det kunna finnas en möjlighet att 

tänka att resultatet i denna studie kan vara överförbart vid liknande händelser. Författaren har 

även presenterat datainsamling och analys för studien noggrant, vilket enligt Merriam (1994) 

är viktigt för en hög validitet.  

Reliabiliteten (tillförlitligheten) avser förtroende för hur väl processer och data utifrån 

genomförd analys överensstämmer med studiens avsedda fokus (Graneheim & Lundman, 

1994). I studien används de olika begreppen domäner, meningsbärande enheter, 

kondensering, abstrahering, kodning och kategorier som ska användas då en innehållsanalys 

genomförs, något som enligt Graneheim & Lundman (1994) stärker studiens reliabilitet. För 

att stärka reliabiliteten ytterligare valdes informanter med olika bakgrund inom Trafikverket 

och citat från intervjuer i studien (Graneheim & Lundman, 2003). Detta medförde att 

författaren fick svar ur olika aspekter och synvinklar (Merriam, 1994). 

Processen av hur resultatet i studien utvecklats har redovisats noggrant för att det ska finnas 

en möjlighet för andra forskare att upprepa studien. Studien skulle kunna göras igen men 

resultatet skulle vara beroende på vad det är som undersöks, vem som intervjuar och vilka 

som intervjuas (Merriam, 1994). Det skulle också kunna påverkas av vem som analyserar 

resultatet då en innehållsanalys som använts i studien görs via författarens egna tolkningar av 

innehållet i en text (Graneheim & Lundman, 1994).   

3.3 Etiska överväganden  
Det finns fyra etiska principer som gäller för forskning i allmänhet, vilka är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (SFS 2003:460). Detta är information som 

informanterna informerades om både då de kontaktas för intervjun, samt innan intervjun 

påbörjas. Intervjuerna spelades in efter godkännande från informanterna. Efter 

transkriberingen fick informanterna läsa igenom materialet och godkänna innehållet. Enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) ska detta erbjudas informanterna och är en försäkran om att 

innehållet är korrekt, att inga missuppfattningar skett och för att ingen känslig information ska 

publiceras utan godkännande. Informanterna ska inte kunna identifieras eller riskera att lida 

någon skada av studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför har endast informanternas 

arbetstitel använts. Det finns inte behov för att etikprova studien. 
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4. Resultat   
Resultatet är uppdelat under rubrikerna utredningar, intervjuer och summering.  

Under utredningar presenteras det som framkommit efter innehållsanalysen av de sex olika 

utredningarna (kap 3.1.1.1.3).  

Under intervjuer beskrivs den information som framkom efter innehållsanalysen av 

intervjuerna (kap 3.1.1.2.3). De sex informanterna benämnas endast som informanter, då det 

inte är av vikt vem av dem som sa vad under intervjuerna. 

Summeringen beskriver slutligen en sammanfattning och jämförelse av utredningarna och 

intervjuerna. 

4.1 Utredningar  

I föreliggande del presenteras de utredningar som gjordes före och efter skyfallet i Kramfors 

kommun (se kap 4 ovan). Resultatet presenteras utifrån de olika domänerna som användes 

under innehållsanalysen av utredningarna (kap 3.1.1.1.3) och är följande; 

 Risker 

 Väderpåverkan 

 Klimatanpassning 

 Tidigare händelser 

 Lärande 

 

Domänerna väderpåverkan och klimatanpassning, samt tidigare händelser och lärande 

presenteras tillsammans. Under domänerna redovisas de kategorier som växte fram under 

innehållsanalysen. 

4.1.1 Risker 

Under den här domänen växte två kategorier fram, infrastruktur och planläggning. Kategorin 

infrastruktur tar upp risker inom transportsystemen som kan inträffa i Kramfors kommun 

enligt risk- och sårbarhetsanalysen (Kramfors kommun, 2012). Kategorin planläggning tar 

upp de risker som beskrivs i vägutredningen (Vägverket Region Mitt, 2008b), 

miljökonsekvensbeskrivningen (Vägverket Region Mitt, 2008a) och arbetsplanen (Vägverket, 

2009) som gjordes under planeringen av riksväg 90.  

4.1.1.1 Infrastruktur 

Enligt Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommuner analysera vilka händelser som kan 

inträffa i kommunen och hur händelserna skulle kunna påverka den egna verksamheten. 

Resultatet ska sammanställas och värderas i en risk- och sårbarhetsanalys (SFS 2006:544). I 

risk- och sårbarhetsanalysen för Kramfors kommun (2012) går det bl.a att läsa om risker som 

ras, skred och störningar i transportsystemen (Kramfors kommun, 2012).  

Ras och skred beräknas ge mycket allvarliga konsekvenser och har en medelhög sannolikhet. 

Med det menas en gång per 10-50 år och avses ”att det inträffar på ett område som förstör 

både kommunikationer och viktig infrastruktur”. Konsekvenserna kan bli allvarliga då både 

samhällsviktig verksamhet, transporter, personer och kommunikationer kan drabbas. Ras och 

skred är svåra att påverka och kan orsakas av faktorer som jordart, lutning, vattennivåer, 

flöden, erosionsskydd, ny bebyggelse och klimatförändringar. Ångermanälven som finns i 

kommunen är ett exempel på en havsfjärd med risk för ras, skred och slamströmmar. 



18 
 

Störningar i transportsystemen har beräknats få allvarliga konsekvenser och har låg 

sannolikhet. Då avses ”att händelsen omfattar en vecka och leder till svår störning i viktiga 

vägnät och i kommunikationerna med följdverkningar för leveranser mm”. För avbrott på 

grund av höga flöden på större vägar är sannolikheten medelhög då problem har inträffat 

tidigare. Störst risk för skred och ras beräknas det vara på riksväg 90. Konsekvenserna av 

störningar i transportsystemet beror på var avbrottet sker och om det finns möjlighet att 

dirigera om trafiken. Fungerande transporter är något kommunen är beroende av sett ur 

försörjningssynpunkt och det är därför viktigt att det fungerar utan längre avbrott (Kramfors 

kommun, 2012). I risk- och sårbarhetsanalysen (Kramfors kommun, 2012) går även att läsa 

att kommunen har en krisledningsplan (Kramfors kommun, 2013) som ska tillämpas vid 

extraordinära händelser som exempelvis höga flöden.  

4.1.1.2 Planläggning 

Enligt både vägutredningen, miljökonsekvensbeskrivningen och arbetsplanen (Vägverket 

Region Mitt, 2008ba, Vägverket, 2009) hade åtgärder för riksväg 90 planerats under en längre 

tid. En förstudie gjordes år 2001, men på grund av att sträckan blev föremål för fortsatt 

utredning färdigställdes förstudien först år 2006. Förstudien resulterade i flera alternativ för 

riksväg 90 som behövde studeras närmare enligt fyrastegsprincipen (se kap 2.3.3). 

Alternativen var förstärkning, ombyggnad, nysträckning nedre och nysträckning övre 

(Vägverket Region Mitt, 2008b). 

 

År 2005 gjordes en kostnadsberäkning och år 2007 en vägutredning. Vägutredningen gjordes 

på sträckan Bollstabruk – Hällsjö och innehöll en miljökonsekvensbeskrivning som godkänts 

av länsstyrelsen år 2007. Med denna som underlag beslutade Vägverket år 2008 att fortsätta 

med planarbetet och tog fram en arbetsplan (Vägverket Region Mitt, 2008a). I förstudien 

bekräftades att steg ett och två i fyrastegsprincipen för riksväg 90 inte var tillräcklig. Steg fyra 

skulle bli mycket kostsamt för hela sträckan (Vägverket Region Mitt, 2008b) och därför 

valdes en blandning av steg tre och fyra med både ombyggnad och nybyggnad på riksväg 90 

(Vägverket, 2009).  

 

I miljökonsekvensbeskrivningen (Vägverket Region Mitt, 2008a) går att läsa om planerna  

för ombyggnads- och nybyggnadssträckan. Sträckan var på cirka 12 kilometer och 

ombyggningen planerades till befintlig sträckning från Edsfjärden norr om Bollstabruk till 

Hållsätter. Vägen skulle flyttas cirka 30 meter vid ett område i Ed, i övrigt beräknades mindre 

justeringar i plan och profil behövas. Vägen behövde rätas ut och bergskärningen flyttas 

västerut på grund av ett trångt passage vid Lesjön. Vid nyträckningen från Hållsätter till 

Hällsjö skulle vägen få en hastighet på 90 kilometer i timmen och en bredd på nio meter. 

Konsekvenserna för både ombyggnadssträckan och nysträckan bedömdes få måttlig påverkan 

på omliggande landskap och positiv påverkan för vägen och dess användning. 

Miljökonsekvensbeskrivningen (Vägverket Region Mitt, 2008a) innehåller en mer detaljerad 

plan över projektet än vägutredningen (Vägverket Region Mitt, 2008b). Det går bland annat 

att läsa om bakgrund till projektet, förutsättningar och miljökonsekvenser. Om förutsättningar 

står det att det var varierande byggnadstekniska förutsättningar längst sträckan. Bland annat 

på grund av lösa sediment, lutande terräng, djup bergskäring, riskområden för skred och 

höglänta skogsområden. Miljökonsekvenserna som beskrivs omfattar bl.a; 

 Landskap 

 Kulturarv  

 Natur 

 Rekreation och friluftsliv. 
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 Boendemiljö 

 Jord- och skogsbruk,  

 Vattenresurser (Vägverket Region Mitt, 2008a). 

Arbetsplanen (Vägverket, 2009) är mer kortfattad än både vägutredningen och 

miljökonsekvensbeskrivningen (Vägverket Region Mitt, 2008ba). Beskrivningen av 

ombyggnationen mellan Bollstabruk och Hållsäter samt nybyggnadssträckan mellan 

Hållsätter och Hällsjö är dock mer detaljerad. Arbetsplanen innehåller ett stycke om ledningar 

och avvattning och där står att nysträckningen berör fyra vattendrag med vattenföring hela 

året. Vattendragen är Hållsättersbäcken, Årstabäcken, Flärkbäcken och Mosjöån. Vidare står 

det att vägbanken kommer utgöra ett hinder för den naturliga avrinningen på sex olika 

områden vilket kan medföra instängda områden utan naturligt utlopp (Vägverket, 2009). 

4.1.2 Väderpåverkan och klimatanpassning 

Under de här domänerna växte en kategori fram, höga flöden. Kategorin tar upp både fakta 

och risker om höga flöden som kan inträffa i Kramfors kommun enligt risk- och 

sårbarhetsanalysen (Kramfors kommun, 2012). Vidare beskrivs problemområden som tas upp 

i vägutredningen (Vägverket Region Mitt, 2008b). Slutligen beskrivs det som geoteknikerna 

kunde observera under sitt platsbesök efter skyfallet vid den skadade delen av riksväg 90 

(Jonasson & Wallner, 2013). 

4.1.2.1 Höga flöden 

Risk- och sårbarhetsanalysen för Kramfors kommun (2012) beskriver i tillägg till ras, skred, 

och störningar i transportsystemen (se kap 4.1.1.1) även höga flöden/översvämningar som en 

allvarlig händelse (Kramfors kommun, 2012). Höga flöden/översvämning är en av fem 

händelser där djupare analyser har genomförts. Händelsen har valts då det är hög sannolikhet 

för att det ska inträffa och att konsekvenserna för samhället kan bli allvarliga. Bland annat 

finns det en del äldre dammar i kommunen som kan vara sårbara för stora regnmängder 

(Kramfors kommun, 2012). Med hög sannolikhet menas att det kan inträffa en gång per 1-10 

år och avser ”cirka 300 mm regn på 2-3 veckor i redan mättad mark under månadsskiftet juli-

augusti”. Att konsekvenserna blir allvarliga menas ”betydande direkta eller måttliga indirekta 

hälsoeffekter, allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, bestående misstro mot flera 

samhällsinstitutioner eller förändrat beteende” (SOU 2007:60). Information om höga flöden 

finns även i utvärderingen av krisledningen för Kramfors kommun (2010) som ett exempel på 

en extraordinär händelse som kan inträffa i kommunen (Kramfors kommun, 2010).  

Enligt risk- och sårbarhetsanalysen (Kramfors kommun, 2012) finns det risk att höga flöden 

ökar i kommunen. Ökade regnmängder förväntas främst i västra och norra delarna av Sverige. 

Nederbörden i Västernorrland kan påverkas av klimatförändringar och öka med 40-65 procent 

fram till år 2100. Skyfallen förväntas bli mer intensiva (SOU 2007:60). Vid höga 

flöden/översvämning bedöms konsekvenserna för hälsa och människoliv begränsade. Behovet 

av hjälp kan dock vara stort då personer kan behöva evakueras, vägar och järnvägar kan 

förstöras samt att samhällen kan bli isolerade. Konsekvenserna för samhällsekonomin bedöms 

allvarlig eftersom människor kan få svårt att ta sig till arbetet. Många samhällen i Kramfors 

kommun är också byggda nära vattendrag. Detta är något som samhällsplaneringen inte alltid 

har tagit hänsyn till angående riskerna som finns med ökade regnmängder (Kramfors 

kommun, 2012). 

I vägutredningen (Vägverket Region Mitt, 2008b) beskrivs problemområden utmed riksväg 

90. Det går att läsa om bakgrund till vägutredningen, förutsättningar, studerade alternativ, och 

konsekvenser. Bland annat står det om risken för byggnadstekniska förutsättningar, ras och 
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skred, samt översvämning. Byggnadstekniska förutsättningarna är bland annat förekomsten av 

mindre vattendrag i anslutning till vägen, lösa jordarter och bitvis trångt mellan bebyggelsen. 

På uppdrag av Trafikverket utförde gruppen för geoteknik på Sweco ett platsbesök vid riksväg 

90 vid Bollsta - Hällsjö den 19 september 2013. Syftet med platsbesöket var att få en 

uppfattning om vad som orsakat raset vid vägen och göra en bedömning av vilka åtgärder som 

behövdes för att vägen skulle kunna tas i bruk igen (Jonasson & Wallner, 2013). Vid 

platsbesöket kunde geoteknikerna konstatera att en trumma var fylld med vatten upp till cirka 

10-15 centimeter från hjässan (översta delen). I nordlig riktning bredvid trumman hade 

bäcken brutit en ny bäckfåra på cirka 2-3 meter, vilket orsakat ett ras i vägkantens slänt. 

Rasärret bedömdes vara cirka 7-8 meter brett och sträckte sig upp till terrassnivå. I den nya 

bäckfåran gick vattnet i en stor virvel med mycket strömt vatten som passerade vägkroppen i 

trumman (se Figur 3). Bergbanken vid platsen uppskattades vara intakt och inga sprickor 

kunde ses i vägbanan. Det fanns ett mindre område med vatten som strömmade ut ur 

bergbanken. I bergbankens slänt upptäcktes en sättning som bedömdes vara cirka 1,5 x 1 

meter stor med cirka 0.3 meter djup. Sättningen hade orsakat att ett mindre erosionsdike 

uppstått (Jonasson & Wallner, 2013).  
 

 

Figur 3. Foton från Swecos platsbesök på riksväg 90 den 19 september 2013. Första fotot visar trumman  

med vatten som strömmar brevid och rasärret i bakgrunden. Det andra fotot visar uppströmssidan med 

rasärr och bäckfåra brevid trumman (Jonasson & Wallner, 2013). 
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4.1.3 Tidigare händelser och lärande 

Under de här domänerna växte två kategorier fram, erfarenhet och utvärdering. Kategorin 

erfarenhet tar upp orsaken till att risk- och sårbarhetsanalysen (Kramfors kommun, 2012) 

omfattar bestämda risker. Vidare beskrivs varför arbetsplanen för riksväg 90 (Vägverket, 

2009) omfattar bestämda åtgärder. Slutligen finns ett stycke som beskrivs i både 

vägutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen (Vägverket Region Mitt, 2008ba). 

Kategorin utvärdering tar upp det som framkom efter utvärderingen av krisledningen 

(Fällström, 2014) och platsbesöket av Sweco (Jonasson & Wallner, 2013). 

4.1.3.1 Erfarenhet  

De senaste åren har Kramfors kommun drabbats av flera tillfällen med översvämningar och 

höga flöden. Som en följd av händelserna har det också uppstått situationer med avbrott på 

större vägar. Med bakgrund och erfarenhet av det som inträffat kommer det troligtvis hända 

igen och är en orsak till att riskerna finns med i risk- och sårbarhetsanalysen för Kramfors 

kommun (2012).  

 

En mer detaljerad beskrivning av vad som det fanns behov av att göra på vägen finns i 

arbetsplanen för riksväg 90 (Vägverket, 2009). På den nybyggda delen fanns behov av tio 

rörbroar och trummor. Det behövdes eftersom höga flöden kan medföra hög hastighet på 

grund av markens stora lutning. Vid de trummor som hade hög vattenhastighet behövdes 

energireducerande åtgärder och erosionsskydd. I Flärkbäcken och Årstabäcken fanns behov 

av energireducerande konstruktioner. Det skulle grävas överdiken för att förhindra vattenflöde 

i vägslänten på några områden. Vidare nämns fastställda miljöåtgärder för trummor. Bland 

annat ska de ”förses med ett naturligt bottenmaterial (naturgrus, sten etc.). Inlagt material 

kan behöva låsas för att inte spolas ut ur trumman, särskilt om höga flöden är att vänta. 

Trummorna ska också förses med erosionsskydd av utloppet för att undvika erosionshinder” 

(Vägverket, 2009). Både vägutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen (Vägverket 

Region Mitt, 2008ba) innehåller en text om vikten av kunskapsåterföring och erfarenheter 

som kan användas i andra projekt. Det står vidare att relationshandlingar (se kap 2.3.3) ska 

göras (Vägverket Region Mitt, 2008ba). 

4.1.3.2 Utvärdering 

I utvärderingen av krisledningen under skyfallet (Fällström, 2014) går att läsa om att de som 

deltagit i krisledningsorganisationen och på möten i samband med händelsen tyckte att arbetet 

fungerat bra. Alla var i stort sett positiva för hur krisledningsarbetet fungerat med tanke på 

dokumentation, arbetet på den egna avdelningen, intern och extern kommunikation och 

krisledningsmötena. Det kom dock fram några problem som uppkommit och förlag på 

förbättringar; 

 Det största problemet efter skyfallet var dammen vid Grössjön. En bäck vid dammen 

rinner genom en vägtrumma som inte har tillräcklig kapacitet för höga flöden. Det har 

även varit problem med vägtrumman under tidigare översvämningar. För att åtgärda 

problemet ska det utredas hur det kunde inträffa igen och vad som kan göras för att 

förebygga att det inträffar igen. Ett möte ska genomföras med bland annat 

fastighetsägaren och Trafikverket. Samhällsavdelningen ska utreda vilka åtgärder som 

kan vidtas och vad kostnaden skulle bli. 

 

 Vattenverket i Kyrkdal hade problem med höga flöden under skyfallet. Problem som 

också förekommit tidigare. För att minska risken för en liknande händelse i framtiden 

ska en plan med åtgärder för vattenverket upprättas.  
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 I utvärderingen framkom slutligen att de befintliga risk- och sårbarhetsanalyserna (se 

kap 4.1.1) innehåller många viktiga erfarenheter och slutsatser och kan användas 

vidare. Krisledningsplanerna ska däremot ses över och förbättras (Fällström, 2014).  

 

I utredningen som skrevs efter platsbesöket av Sweco (Jonasson & Wallner, 2013) rörande 

den del av riksväg 90 som skadats under skyfallet drogs flera slutsatser och 

rekommendationer; 

Trumman som översvämmades och orsakade raset var i princip full. Någon dämning av 

vattennivån uppströms kunde dock inte konstateras. Vid sidan nedströms hade troligtvis den 

energireducerande åtgärden medverkat till att vattenytan dämts upp till maxnivå och bildat en 

”forsnacke” (del av vattendrag där en fors börjar). Uppdämningen har troligtvis medfört att 

vattnet på uppströmssidan både dämts upp och orsakat erosion vid den nya bäckfåran som 

fanns bredvid trumman. Strömvirveln som bildats i den nya bäckfåran medverkade troligtvis 

till att ytterligare en erosion uppstått i vägkroppen. Runt trumman och bäckfåran bedömdes 

erosionsskyddet som en följd till att ras inträffat, inte varit tillräcklig. För att åtgärda 

problemet bör det kontrolleras hur både det energireducerande utloppet och trumman är 

dimensionerade. Kontroller av vägbanken bedömdes vara behövligt med jämna mellanrum för 

att kontrollera att den inte är underdimensionerad och att det inte uppstår sättingar. Det 

föreslogs att ett omvänt filter med krossmaterial skulle fyllas mot rasärret. Därefter behövdes 

både rasärret och den nybildade bäckfåran fyllas igen med krossmaterial som erosionsskydd. 

Innan erosionskyddet används bör en utredning göras av vattenhastigheten för att få ett 

korrekt dimensionerat erosionsskydd. Fem frågor för fortsatt utredning av Sweco (Jonasson & 

Wallner, 2013) framkom slutligen; 

 

 Undersöka om den befintliga vägtrumman är dimensionerad för att klara av högre 

flöden som under skyfallet. 

 Utreda den maximala vattenhastigheten för att kunna dimensionera erosionsskyddet på 

korrekt sätt. 

 Genomföra en kontroll av det energireducerande utloppet och lutningen på trumman.  

 Utföra en beräkning av det maximala utflödet och en inventering av vattendelaren. 

 Undersöka vad som händer nedströms riksväg 90 om det energireducerande utloppet 

och trumman dimensioneras om eller helt tas bort (Jonasson & Wallner, 2013). 

4.2 Intervjuer 
I föreliggande del presenteras det som framkom under intervjuerna med de sex informanterna 

(se kap 4). Resultatet presenteras utifrån de olika kategorierna som framkom under 

innehållsanalysen (kap 3.1.1.2.3) och är följande; 

 Process 

 Klimat 

 Kunskap 

 Utmaning  

 Riksväg 90.  

4.2.1 Process  

Under denna kategori presenteras det som informanterna berättade om arbetet med 

utredningar och riskhantering i samband med planering av vägar. 

Om utredningar kunde informanterna som fick frågor angående det berätta att det finns både 

lång- och kortsiktig planering inom Trafikverket. Planer görs var tredje år och bryts sedan ner 
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i mer kortsiktiga planer. På Trafikverket jobbar de efter fyrastegsprincipen i 

planeringsprocessen (jmf kap 2.3.3). Det finns lagstiftning och kontroll såsom regelverk och 

rådsdokument och dessa följs då vägar ska planeras (jmf kap 2.3.3.1). Allt utreds i flera faser 

och korridorer. När en lämplig korridor hittas tas förutsättningarna fram i just den. När 

materialet sedan samlats in under första fasen sammanfattas det för att se vad som är mer eller 

mindre lämpligt och till vilken kostnad. I nästa fas samlas nytt material in. Mer detaljerat och 

inom en specifik korridor. Det sista skedet är det fastställande och all insamlad data vägs ihop. 

Synpunkter från olika intressenter tas med och sedan tas den slutgiltiga lösningen fram. I 

bygghandlingen finslipas sedan utredningarna och den mest kostnadseffektiva lösningen väljs. 

Samtliga informanter berättade att skador under planering och byggnation är något de vill 

undvika eftersom det kostar mycket pengar och kan ta lång tid att återställa (jmf kap 2.3.3). 

Om totalentreprenader berättade en av informanterna att en beskrivning av arbetet kommer 

från Trafikverket som är ägare av vägen (jmf kap 2.3.3). Totalentreprenören får sedan ett antal 

förutsättningar för hur de ska räkna. Till hjälp har de regelverk för bland annat 

dimensionering (jmf kap 2.3.3.1). Det är oftast en myndighetsfråga i hur funktionskrav ställs, 

både när det gäller regelverk och krav i enskilda projekt. Kraven kommer från den slutliga 

ägaren av projektet. Totalentreprenören kan lämna frågor och förslag om de tycker något är 

bristfälligt eller fel, med det slutgiltiga avgörandet verkställs av Trafikverket.  När arbetet är 

avslutat tar ofta driftområdet över skötseln av vägen. Uppstår något fel och totalentreprenören 

är ansvarig för bristen blir de ålagda att åtgärda det.  

 

Beträffande risker och att undvika dessa vid planering av vägar kunde två av informanterna 

berätta att det görs en matris där sannolikhet och konsekvens sammanvägas (jmf kap 2.3.2). 

”Det som byggs ska dimensioneras och ha kapacitet att klara av de största riskerna som man 

undersökt”. Det är av stor vikt att ta reda på vad som ska göras och till vilken kostnad. Ska till 

exempel en trumma bytas ut bör det bestämmas vilken trumma som kan passa, vilka risker 

som ska tas och vilka chanser de vill och är beredda att ta ekonomisk sätt. En informant 

påpekade att högre kvalitet medför ett högre pris, ”ibland kan det vara billigare att byta ut en 

trumma som går sönder än att öka kvalitetsnivån”. Riskreducering genomförs endast om det 

är ekonomiskt försvarbart. Trafikverket måste alltid ställa sig frågan vilka risker som ur en 

ekonomisk synpunkt är värda att reducera. Två informanter berättade att det varje år inträffar 

bortspolningar och Trafikverket är medvetna om det. Att riskreducera gör nytta i de flesta fall, 

men ibland är kostnaden för riskreduktion större än nyttan. Då kan det vara mer lämpligt att 

låta bli att åtgärda. I förbindelse med frågan om riskreducering berättade en av informanterna 

att vägnätet i norra Sverige är relativt glest. Behöver en väg stängas av kan det därför medföra 

en stor och kostsam omledning av trafiken. 

4.2.2 Klimat 

Under denna kategori presenteras det som informanterna berättade om dagens klimat, 

klimatanpassning och klimatförändringar i samband med planering inom Trafikverket. 

Om dagens klimat berättade informanterna att det är vad Trafikverket utgår från i sin 

planering. Det finns redan idag problem med extremväder. En informant berättade att 

störtregn är den främsta orsaken till bortspolade väga. Underhåll av vägar genomförs inte så 

ofta. I mellantiden strävar Trafikverket efter att se på risker och klimat för att lära sig om 

förändringen successivt. Tillsyn genomförs under stora regnmängder, men är tyvärr svårt 

under just skyfall. En informant påpekade att objekt som byggs har olika livslängd. Det är 

viktigt att analysera vad som kan inträffa i framtiden, både med tanke på klimat och på 

placering. Samtliga informanter underströk vikten av att börja anpassa redan idag. 

Klimathändelser är starkt karaktäriserade av att bli dyra då de inträffar och därför är det 
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viktigt att ta med händelserna i planeringen och vara beredda på svårare förändringar än vad 

som förutsetts. En av informanterna berättade att om de kan klara av extremvädret idag så 

finns en målsättning om att kunna klara av framtidens klimat bättre. En informant påpekade 

slutligen att det ofta behöver inträffa något allvarligt innan något görs åt det. 

Om klimatanpassning och klimatförändringar kunde samtliga informanter berätta att det är 

något de ser på inom de organisationer där de arbetar. De underströk att det finns problem. Ett 

problem som togs upp var att veta vilka scenarier de ska se på och vilken tyngd som ska 

läggas vid dem, då det kan innebära enorma kostnader. ”Det är svårt att veta vad som kan ske 

och hitta en rimlig ekonomisk nivå för klimatförändringar, man kan inte gå ut och 

klimatsäkra förrän det finns en tydlig bild av vad som kan ske”. Informanterna påpekade 

vikten av att klimatförändringar och att dess påverkan skulle behöva komma in i regelverk. 

Beskrivningar på hur det ska hanteras skulle också behövas eftersom Trafikverket arbetar 

utifrån de riktlinjer och regelverk som finns. En informant berättade att 

”klimatförändringarna är svåra att få med i regelverk, då man inte vet vad som kommer att 

hända”. En annan informant påpekade att det tar tid innan nya förutsättningar kommer med i 

regelverk. Det är en process som tar lång tid och som görs sällan. Klimatanpassning finns i 

dokument och på individnivå. Det är dock en annan sak hur det omsätts i handling och blir till 

en förändring i regelverk. Två informanter berättade att frågorna om både klimatanpassning 

och ny kunskap successivt lyfts in i Trafikverket för att bli ett obligatoriskt dokument. Detta 

sker mellan planeringen, dokument och lagstiftning. Enligt informanterna konkurrerar 

klimatanpassning med mycket annat. Att klimatanpassa nya objekt kan vara dyrt och är en 

orsak till att det kanske inte görs. En informant berättade att klimatanpassning ibland hamnar i 

skymundan. En orsak till detta är troligtvis den stora mängd information som finns att förhålla 

sig till. 

4.2.3 Kunskap 

Under denna kategori presenteras det som informanterna berättade om kunskap och lärande i 

planeringen av vägar inom Trafikverket. 

Angående kunskap underströk samtliga informanter att egen kunskap är till stor nytta när 

material samlas in och när utredningar görs. Det finns en intern kommunikationskultur där de 

frågar, tipsar, lyssnar och diskuterar och detta är en förutsättning för att kunna samla 

erfarenheter och påverka inom Trafikverket. Viss kunskapsåterföring finns, men det beror på 

vilka personer som är inblandade och vilka kunskaper de har. En av informanterna berättade 

att ”det är väldigt person- eller arbetsgruppsbaserat och beror på vilken kunskap som finns i 

den, alltså vad dem i gruppen kan”. En informant påpekade att det kan vara problematiskt att 

nå ut med kunskap inom Trafikverket. Problemet är att veta vem eller vilka som tar 

kunskapen till sig. Ny kunskap och information hittas enligt samtliga informanter bland annat 

via regelverk, kunskapsdokument, plattformen för naturolyckor, klimatanpassningsportalen, 

SMHI, IPCC, SOU och genom omvärldsbevakning. Det kommer också genom expertstöd på 

olika plan, kontakter, genom samarbeten mellan myndigheter, samt genom utredningar som 

görs av till exempel kommuner och länsstyrelser. Fyra informanter underströk att den främsta 

delen av kontakt finns inom de län som de jobbar i. Ju längre bort de kommer från 

myndigheten, ju svårare är det att sprida och få information. Två informanter lyfte vikten av 

att se vad andra länder gör, då många länder kommit långt med både kunskap och 

klimatanpassning. 

Informanterna berättade att kunskap lätt försvinner. En orsak tror samtliga är att det är många 

personer inblandade i processen med att planera vägar, speciellt under större projekt. En av 

informanterna påpekar att det kan vara ett problem, men underströk att ”samtidigt behövs ju 

olika specialister som jobbar med olika frågor”. 
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Tre informanter påpekade att mycket sker internt på Trafikverket. En informant berättade att 

det inte finns ett tydligt ledningssystem över vem som tar fram strategier eller hur 

ansvarsfördelning ska se ut, ”vi gör saker lite här och där och när det gäller 

klimatanpassning har vi inte den sammanhållna strukturen”. Det finns behov av en tydlig 

ansvarsfördelning som i sin tur kan göra kommunikationen lättare. En informant berättade att 

när ett problem uppmärksammas, påbörjas ofta en kedja av frågor som kan ha både kort och 

lång kommunikationsväg. Det är olika var det slår igenom och vilka som tar del av det. 

Kunskap och lärande försvinner hela tiden under processen och kedjan kan vara lång innan 

någon förstår eller reagerar på att det ska fångas upp. När problem uppmärksammas 

genomförs ett utredningsarbete. Informanten understryker dock att det finns en risk att projekt 

stoppas då det kräver tid och pengar. En av informanterna berättade att ”kunskap och lärande 

inte försvinner, men kan bli stående på en viss nivå och fastna någonstans i kedjan”. Många 

vet inte hur kommunikationsvägen ska vara, vilket kan leda till att det tar lång tid.  

 

Angående tidigare händelser berättade informanterna att dessa ger kunskap över vad som kan 

hända och kan ge mycket bra information och insikter. Lärdom dras från tidigare händelser 

med problemet ligger i att dokumentationen i efterhand ibland är bristfällig. Trafikverket 

varken har eller har haft ett systematiskt sätt att fånga upp händelser eller samla utvärderingar 

på.  Det finns ett behov av kunskapsåterföring mellan olika områden och nivåer. En informant 

berättade att det idag finns dålig information om hur vägar är uppbyggda. Det finns ett arkiv, 

men detta ligger långt bort och material kan vara svårt att hitta där. Samtliga informanter lyfte 

vikten av att ha en portal där kunskap och tidigare händelser kan läggas in. Samtidigt lyfter de 

också problemet med tid och pengar. Vidare påpekade två informanter att det inte finns något 

trumregister och understryker vikten av att införa ett sådant. Tre av informanterna nämnde 

betydelsen av att utbilda yngre och låta dem vara med och jobba i fält. Detta för att få praktisk 

erfarenhet. Personer som pensionerar sig har ofta massa kunskap som tyvärr försvinner när de 

slutar jobba. En informant berättade att det idag är generationsskifte inom Trafikverket. De 

nya som kommer är i behov av den kunskap och lärdom som finns hos de som pensioneras. 

En informant berättade vidare om när Trafikverket bildades. En grupp personer var då ute och 

genomförde utbildningar i form av diskussioner, för att öka medvetandet om 

klimatanpassning. Utbildningarna gjordes för bland annat SMHI, Statens geotekniska institut 

(SGI), länsstyrelser och kommuner runt om i landet. Informanten påpekar att det finns ett 

behov av fler sådana utbildningar eftersom det kan vara svårt att nå ut med information via 

möten över internet. 

 

En informant underströk att en del kunskap som kommer in till Trafikverket inte är ny. Därför 

kan den rimligen inte alltid leda till förändringar heller. Två av informanterna berättade också 

att en del händelser som rapporteras över objekt som gått sönder kan vara helt i 

överrensstämmande med den risk som tagits. Det kan mycket väl vara så att skadorna är 

precis så lindriga som de förväntat eller hoppats på.  

4.2.4 Utmaning 

Under denna kategori presenteras det som informanterna berättade om problem som finns 

inom Trafikverket och förändrade förutsättningar som behöver tas i beaktning. 

Angående problem som finns inom Trafikverket framkom av två informanter att många 

konsulter idag är utspridda. Som en följd av detta har dem inte heller ansvar för specifika 

områden. De underströk det faktum att många konsulter inte alltid känner till områdena de 

jobbar på och de riskerna som kan finnas där. En informant berättade att ”innan var alla på ett 

och samma ställe i många år och hade kunskapen i ryggraden”. Båda informanterna 

påpekade att det inte längre är så idag, vilket kan ge upphov till problem. Riskområden som 
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det funnits medvetenhet om under längre tid kan riskera att inte uppmärksammas. Följden av 

detta är att fel som hade kunnat undvikas uppstår. De två informanterna påpekade att det är 

problematiskt att lokalkunskap lätt försvinner. Konsulter gör affärer där det finns jobb och ger 

bra pengar. En informant berättade också att det finns för få av en del konsulter, vilket kan 

medföra att personer gör saker som de inte riktigt kan. Många konsulter byts ut i processen 

och kan vara en orsak till att information försvinner. ”Mycket ändras under processens lopp 

och att det kan vara svårt att ha kontroll över slutresultatet.”.  

 

Samtliga informanter berättade att det finns både svårigheter och utmaningar i arbetet. De 

poängterade bland annat vikten av att se på helheten i arbete och planering, att få förståelse 

över hur andra teknikområden jobbar och att se på tidigare händelser och förändrade 

förutsättningar. En informant påpekade dock att det är väldigt spännande med alla olika 

områden som arbetar tillsammans då det ger både kunskap och stöd. 

Två av informanterna berättade att tid kan vara ett problem. En av dem berättade att ”man 

behöver ha tid att jobba igenom projekten, då det är en risk att man missar saker när det är 

för bråttom”. De berättade vidare om utmaningen med att nå ut med uppdrag och få olika 

underhållsområden att förstå vad de ska ansvara för. De påpekade vikten av både tydliga 

rutiner, ansvarsområden och kommunikation. Att tänka mer på totalkostnaden underströks av 

en annan informant som berättade att ”livscykelkostnaden för saker som byggs ofta hamnar i 

skymundan och att ett mer långsiktigt tänkande behövs”. Att se på helheten och bygga objekt 

som är ekonomiska att sköta är av stor vikt. Endast en av informanterna tycker att arbetssättet 

fungerar bra, men understryker att det alltid går att finslipa och förbättra.  

Om förändrade förutsättningar berättade en informant att det idag är mycket av det i 

samhället. Mycket är upphandlat via företag, något som gör det svårt att styra frågorna med 

krisberedskap och risker. Det är också mycket omorganiseringar som medför att information 

lätt försvinnereftersom folk byts ut. En informant underströk att olika affärsformer medför en 

mängd problem. Det kan vara svårt att peka ut exakt var problemet ligger, då det är många 

personer och funktionskrav inblandade när vägar planeras och byggs. En annan informant 

berättar att det är många skador i det län undertecknad arbetar i. Skadorna beror på att naturen 

ändras (jmf kap 1) genom exempelvis avverkning och det leder i sin tur till nya 

förutsättningar. Informanten understryker vikten av att använda sig av nytt material för 

specifika områden när en väg utreds och planeras.  

4.2.5 Riksväg 90 

Under denna kategori presenteras det som tre av de sex informanterna som i någon form varit 

inblandade i arbete på riksväg 90 före och efter skyfallet kunde berätta.  

Informanterna kunde berätta att Skanska var totalentreprenör och ansvariga under 

byggnationen av riksväg 90. Investeringsavdelningen och Vägverket Region Mitt var 

beställare. NCC är driftentreprenör i driftområde Sollefteå där riksväg 90 ingår.  

 

En informant berättade att det fanns några riskpunkter på den gamla vägen. Det fanns 

områden med dålig stabilitet och områden där mindre ras inträffat.  Informanten berättade att 

ett antal sådana punkter byggdes bort när den nya sträckan gjordes. Geotekniskt sätt var den 

nya vägsträckan betydligt säkrare att bygga på i jämförelse med den gamla sträckan. 

Informanten som arbetade på riksväg 90 efter skyfallet kunde berätta att vägen var avstängd i 

två veckor. Under denna tid hade underhållsavdelningen geotekniker som var ute och tittade 

på vägen och gjorde bedömningar. När författaren frågade om skadan var stor, svarade 

informanten att ”skadan var egentligen varken liten eller stor”. Vägen åtgärdades under de 
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två veckorna som de var där. De var delar av sträckan som stod under vatten, dock inte där 

raset inträffade. Det var mellan 8-10 vägar som skar av vid tillfället i både driftområde 

Sollefteå och Kramfors. Informanten påpekade att det gjordes kontroller och reparationer på 

flera platser, bland annat vid raset. Riksväg 90 kunde öppnas igen efter att geoteknikerna som 

var på platsen genomfört kontroller. När författaren frågar om vad det kan ha kostat berättar 

en av informanterna ”att en grov uppskattning på kostnaden är mellan tumme och pekfinger, 

cirka 5 miljoner på de olika reparationerna som gjordes i hela områden”. En av 

informanterna berättade slutligen att skyfallet på riksväg 90 inträffade efter att Skanska 

slutfört sitt arbete där. Skanska hade beredskap för att utföra återställande arbete på vägen 

efteråt, dock var det inte mycket arbete som behövdes.  

4.3 Summering 
Föreliggande del är sammanfattad i två diagram. Ett med de sex utredningarna (se kap 4.1) 

(Tabell 2.) och ett med intervjuerna (se kap 4.2) (Tabell 3.).  

För att kunna svara på studiens syfte var det viktigt att sammanfatta resultatet efter följande 

fem faktorer; tidigare händelser, lärande, väderpåverkan, klimatanpassning och risker. Fem 

faktorer som enligt tidigare studier (se kap 2.1) och den teoretiska referensramen (se kap 2.2) 

är viktiga att beakta för att samhället och dess infrastruktur såsom vägar ska bli mer 

motståndskraftiga mot framtida klimatförändringar såsom skyfall. Resultatet sammanställdes 

efter de fem faktorerna för att se vad som framkommit i de sex utredningarna och de sex 

intervjuerna. I intervjuerna var det främst av vikt att se på samstämmiga svar för att kunna 

bekräfta en praktik och för att kunna jämföra det som framkommit med studiens bakgrund för 

att styrka resultatet. 

Tabellen nedan (Tabell 2.) visar vilka av de fem faktorerna som finns med i de olika 

utredningarna som granskats. Med faktorn tidigare händelser avses händelser som inträffat 

tidigare och som omnämns. Faktorn lärande avser kommentarer om kunskapsåterföring eller 

framtagande av förslag. Ett X i rutan betyder att faktorn finns med i utredningarna.  

 

  

Risk- och 

sårbarhetsanalys 

 

Vägutredning 

 

MKB 

 

Arbetsplan 

 

Krisledningsarbete 

 

Utvärdering  

   Sweco 

 

Tidigare 

händelser 

           

          X 

           

         X 

               

             X 

 

 

Lärande 
  

X 

   

   X 

       

       X 

              

             X 

   

    X 

 

Väderpåverkan 
           

          X 

         

         X 

         

        

            

              

   

    X 

 

Klimatanpassning 
          

          X 

     

 

Risker 
         

          X 

          

         X 

   

   X 

       

       X 

             

              

    

     

 

Tabell 2. Sammanfattning av vilka faktorer som nämns i de olika utredningarna (se kap 4.1 och kap 4.2) 

som gjorts i anknytning till Kramfors kommun och riksväg 90. 

 

I de sex utredningarna tas tidigare händelser upp i risk- och sårbarhetsanalysen, 

vägutredningen och krisledningsarbetet. Lärande tas upp i alla utredningar förutom risk- och 

sårbarhetsanalysen. Väderpåverkan tas upp i hälften av utredningarna, i risk- och 

sårbarhetsanalysen, vägutredningen och utvärderingen från Sweco. Klimatanpassning går det 

Utredningar 
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endast att läsa om i risk- och sårbarhetsanalysen för Kramfors kommun. Risker tas upp i alla 

utredningar förutom de som gjordes efter skyfallet, utvärderingen av krisledningen och 

utvärderingen efter platsbesöket av Sweco.   

Informanterna ser på samtliga faktorer inom sina respektive organisationer (se Tabell 3.). När 

utredningar utarbetas följer dem de regelverk, funktionskrav och olika dokument som finns att 

tillgå (se kap 4.2). Resultatet blir då att alla faktorer inte tas med. Detta kan bekräftas av de 

utredningar som undersökts i samband med riksväg 90 och händelsen med skyfallet då vägen 

skadades (se kap 2.3 och 2.4). 

 
 

 

 

 

 

Tidigare 

händelser 

 

Informanterna berättade att tidigare händelser ger kunskap, information och insikter om vad 

som kan inträffa. De underströk att det är dåligt med dokumentation inom Trafikverket. Detta 

kan bekräftas av skyfallet i Kramfors, då författaren endast kunde hitta information i media om 

själva händelsen (jmf kap 2.4.3). Informanterna som arbetat med riksväg 90 kunde också 

endast berätta om vad de gjort inom sitt respektive område (jmf kap 4.3). De underströk att det 

finns behov av kunskapsåterföring mellan olika områden och nivåer inom Trafikverket. De 

berättade också att tidigare personliga erfarenheter används i arbetet och att nya förutsättningar 

beaktas. 

 

 

Lärande 

 

Informanterna underströk att egen kunskap är till stor nytta när material ska samlas in och 

utredningar ska genomföras. Det förekommer en viss kunskapsåterföring och 

kommunikationen är främst intern. De berättade vidare att kunskap lätt försvinner. En orsak är 

att många är inblandade i processen med att planera och bygga vägar. Detta kan bekräftas i 

kapitel 4.1.2. 

 

 

Väder- 

påverkan 

 

Informanterna berättade att de ser på dagens klimat inom sina respektive organisationer. 

Extremväder är ett problem redan idag, framförallt störtregn.  

 

 

Klimat- 

anpassning 

 

Informanterna berättade att de ser på klimatförändringar inom sina respektive organisationer. 

De underströk att det finns problem. Bland annat att veta vilka scenarier de ska se på och 

enorma kostnader. De påpekade vidare vikten av att ett förändrat klimat bör komma med i 

regelverk då det används som grund när utredningar utarbetas (jmf kap 2.3.3). De underströk 

slutligen vikten av att börja klimatanpassa redan idag. 

 

 

 

 

Risker 

 

Den informationen som framkom från de informanterna som fick frågor om utredningar i 

intervjuerna kan styrkas med den information som går att läsa i kapitel 2.3.3. Informationen 

bekräftar att de arbetar efter de regelverk och dokument som finns att tillgå. Det framkom 

vidare att den nya sträckan som gjordes på riksväg 90 var betydligt säkrare att bygga på en den 

gamla. Enligt utredningarna användes fyrastegsmetoden (jmf kap 2.3.3) för att få fram den 

mest lämpliga lösningen. Informanterna berättade att skador på vägar ska undvikas då det kan 

ta lång tid att återställa, samt innebär extra kostnad. Riksväg 90 är ett exempel som kan 

bekräfta detta. Vägen fick stängas av under två veckor efter att skyfallet inträffade. Sträckan 

som användes till omledning av trafiken var längre och det enda alternativet (Figur 2). En av 

informanterna gjorde en grov uppskattning av kostnaden för skyfallet till cirka fem miljoner 

kronor.  

 

Tabell 3. Sammanfattning av det som sades under intervjuerna efter de fem faktorerna. 

 

 

 
 
 

Intervjuer 
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5. Diskussion  
I föreliggande del följer en diskussion om studiens resultat och metod. Slutligen redovisas 

förlag på framtida forskning inom området. 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur man på Trafikverket hanterar ny kunskap 

som man fått efter att naturolyckor inträffat och hur man använder denna vid planering av nya 

vägar. Syftet skulle besvaras med hjälp av följande frågeställning; hur hanteras ny kunskap 

vid planering och utredning av vägar? hur hanteras nya klimatrelaterade förutsättningar vid 

planering och utredning av vägar? och hur såg planering och utredning av riksväg 90 i 

Kramfors kommun ut? I denna del redovisas först en diskussion av utredningarna och de 

domäner som uppstod. Därefter följer en diskussion av de samstämmiga svaren från 

intervjuerna med de kategorier som uppstod. Slutligen redovisas en diskussion av 

summeringen efter de olika faktorerna. 

5.1.1 Utredningarna 

De sex olika utredningar som analyserats och beskrivs i resultatet (kap 4.1) gav mycket 

information om arbetet med vägar inom Trafikverket.  

 

Domänen risker visade att överväganden om risker görs i planläggningsfasen av vägar. Det 

stod om risker i både vägutredningen, miljökonsekvensbeskrivningen och arbetsplanen. Av 

dessa tre utredningar är det främst information om risker i vägutredningen och 

miljökonsekvensbeskrivningen. Arbetsplanen färdigställdes först ett år senare och utgör 

grunden för bygghandlingarna. Den innehåller dock inte lika mycket detaljerad information 

om risker. Några av de risker som nämns i vägutredningen och 

miljökonsekvensbeskrivningen hade kunnat få lite mer utrymme i arbetsplanen. Det enda som 

egentligen står om risker är lite information om vattendrag och byggnadstekniska 

förutsättningar. Det som författaren främst saknar i arbetsplanen är information om ras, skred, 

höga flöden/översvämningar. Information som finns med i de två första utredningarna som 

gjordes. Bygghandlingarna för riksväg 90 hade vidare varit mycket intressanta att ta del av, 

men kunde tyvärr inte hittas. Mest omfattande information om risker finns i risk- och 

sårbarhetsanalysen för Kramfors kommun. Analysen innehåller en omfattande kartläggning 

av olika risker och sannolikheten för att de ska inträffa. Att se i kommuners risk- och 

sårbarhetsanalyser när vägar ska byggas kan vara av stor vikt. Mycket information och en bra 

översikt av risker kan erhållas. Risk- och sårbarhetsanalysen för Kramfors kommun var dock 

inte färdigställt före år 2012. Trafikverket kunde alltså inte ta del av informationen i denne då 

de planerade byggnationen av riksväg 90. Ett möte mellan de personer i Kramfors kommun 

som var med och skrev risk- och sårbarhetsanalysen och de ansvariga för planeringen av 

riksväg 90 på Trafikverket hade varit bra. Då hade de risker som fanns i kommunen kunnat 

diskuteras och en kartläggning av dessa hade kunnat göras. Det finns inte kunskap om mötet 

hållits eller om Trafikverket brukar se på kommuners risk- och sårbarhetsanalyser under 

planeringen av vägar.  

 

Att risker tas upp i de utredningarna som gjordes före riksväg 90 började byggas visar på en 

medvetenhet och en vilja att riskreducera. Detta är viktigt eftersom vägar byggs för att hålla 

under en lång tid, samt är en stor ekonomisk investering. Händelsen i Kramfors visar också på 

hur viktigt det är att vägar fungerar med tanke på både ekonomi och samhället i stort. Risker 

nämns inte i de utredningarna som gjordes efter skyfallet. Detta är något författaren saknar. 

En större genomgång och kartläggning av risker skulle eventuellt kunna bidra till både större 

fokus och mer kunskap efter inträffade händelser. Inträffar ett ras, skred eller höga 



30 
 

flöden/översvämning kan det få allvarliga konsekvenser för kommunen. De riskerna kan dock 

vara svåra att påverka. Däremot kan de förebyggas genom noggrann planering, analys och 

lärdom från tidigare händelser.  

 

Domänen väderpåverkan och klimatanpassning handlar främst om höga flöden som en 

väderpåverkande risk. Höga flöden går det att läsa om i risk- och sårbarhetsanalysen för 

Kramfors kommun. Där benämns det som en allvarlig händelse med hög sannolikhet. Detta 

stämmer med tanke på både tidigare händelser och skyfallet som inträffade i Kramfors 

kommun september 2013. Skyfallet var både omfattande och allvarligt då flera vägar fick 

stängas av (se kap 2.4.3). Med tanke på framtida klimatförändringar kommer det finnas behov 

av extra åtgärder för att minska riskerna som kommer med höga flöden. Åtgärder för att 

minska risken för en händelse kan vara kostsamma men kan samtidigt spara samhället pengar 

om något inträffar. Det finns behov av ett större hänsynstagande till framtida 

klimatförändringar i planeringen av infrastruktur. Swecos platsbesök resulterade i en god 

översikt över vad som inträffat vid raset på riksväg 90. Att genomföra platsbesök är en bra 

åtgärd efter inträffade händelser. Det kan resultera i lärdomar över händelseförloppet och vad 

som varit bra och mindre bra med tanke på infrastruktur. Det är också viktigt att sprida den 

kunskapen som erhållits för att undvika att liknande händelser sker i framtiden. Både på den 

platsen det inträffat, men även på andra platser i landet. Trumman som översvämmats var 

troligtvis inte tillräckligt dimensionerad för att klara av ett skyfall i den omfattning som i 

september 2013. Sweco kunde se att det var många faktorer som orsakade raset på riksväg 90. 

Förhoppningsvis är det något som Trafikverket de tar med sig inför framtida planeringsfaser 

och byggnationer av vägar.  

 

Domänen tidigare händelser och lärande innehöll främst information angående erfarenhet och 

utvärdering. I Risk- och sårbarhetsanalysen för Kramfors kommun står det om höga flöden 

och översvämningar som inträffat tidigare och är ett bevis på att tidigare händelser tas i 

beaktning. Det står även om tidigare händelser i både vägutredningen, 

miljökonsekvensbeskrivningen och arbetsplanen.  Det är dock inte mycket information. Inför 

framtiden skulle det vara av vikt att ha mer information om tidigare händelser för att kunna få 

en mer grundläggande planering. När byggnationen på riksväg 90 genomfördes togs hänsyn 

till höga flöden och översvämningar. Dessvärre hade ett större hänsynstagande troligtvis 

behövts med tanke på det ras som inträffade på vägen på grund av skyfallet. Att göra 

relationshandlingar (se kap 2.3.3) efter att något fullgjorts på en väg är mycket viktigt. Tyvärr 

kunde inte dessa gå att få tag i och författaren kunde inte få en överblick över vad 

Trafikverket ansåg gick bra med byggnationen och vad som gick mindre bra. Att utvärdera 

händelser är viktigt för att kunna dra lärdom av både händelser och för planläggningens del 

(Lavell et al., 2012). Både utredningen från krisledningen och från Sweco visar på många bra 

slutsatser och åtgärder för förbättring. Det är dock viktigt att sprida den kunskap som dras 

efter en utvärdering eftersom det kan medföra att även andra än de som varit inblandade kan 

använda den. 

5.1.2 Intervjuerna 

Som med utredningarna, gav också intervjuerna med de sex informanterna som analyserats 

och beskrivs i resultatet (kap 4.2) mycket intressant information om arbetet med vägar inom 

Trafikverket.  

 

Under kategorin process kunde informanterna ge en detaljerad beskrivning av hur det går till 

under planeringen av vägar. Informationen bekräftar att planeringen av vägar är både lång och 

noggrann med mycket arbete. Vidare är kostnader något som det ska tas hänsyn till och som 
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kan påverka hur den slutgiltiga vägen blir. Att pengar spelar en stor roll är förståeligt då en 

väg ska vara både hållbar och ekonomisk att göra. Det är dock viktigt att pengar läggs på rätt 

saker då en väg ska byggas. Stora risker ska det tas hänsyn till vid planeringen, men det är 

även av vikt att se på risker som inte är lika allvarliga. Att byta ut föremål på vägar som går 

sönder kan betyda en mindre kostnad. I längden kan det dock bli mer ekonomiskt att satsa på 

en bättre dimensionering från början. Både med tanke på arbetet att byta ut föremål och 

kostnaden för själva materialet. Regelverk och dokument följs när vägar planeras och 

understryker vikten av att det finns behov av en förändring i dessa angående klimat och 

förändrade förutsättningar inför framtiden. Det behöver ses över om det ska komma helt nya 

regelverk och dokument eller om de befintliga ska förändras. Till att börja med skulle det 

troligtvis räcka med att göra förändringar i de befintliga dokumenten. Då skulle man kunna se 

hur det fungerar och om den åtgärden är tillräcklig.  

  

Under kategorin kunskap framkom att tidigare händelser kan ge bra kunskap om vad som kan 

inträffa. Enligt informanterna är det dock dålig information kring händelser inom 

Trafikverket. Detta kan bekräftas då författaren hade svårt att hitta material som omfattade 

information efter skyfallet i Kramfors. Bland annat kunde varken byggnadsplaner eller 

relationshandlingar för riksväg 90 hittas. Informanterna som varit med och arbetat kring 

händelsen kunde också endast berätta fakta kring respektive område som de jobbat inom. 

Kunskapsåterföring är viktigt Lavell et al. (2012) och Folke (2006), men inom Trafikverket 

sker den enligt informanterna främst internt och är personbaserat. Detta bör förbättras inom 

Trafikverket då det kan ge bra kunskap. Efterhand kan det också ge ett bättre underlag till 

planering och vägar som kan motstå klimatrelaterade händelser. Att tidigare erfarenheter 

används av de som jobbar inom Trafikverket är bra och av vikt för att kunna utveckla arbetet 

och få in mer kunskap. Detta understryks även av Sklet (2004) och Lavell et al. (2012). Ett 

förslag som informanterna kom med är att upprätta en portal. Detta vore bra då information 

om händelser, tidigare erfarenheter och kunskap skulle kunna samlas och läsas av de som 

jobbar inom Trafikverket. Med en portal skulle inte kunskapen riskera att försvinna på samma 

sätt som idag. Resultatet av en väg skulle inte behöva vara beroende av vilka som är 

inblandade i arbetet med planeringen eller hur många personer det är. Information angående 

planering, hur vägar blivit och om något senare inträffat i ett specifikt område är av stor vikt 

att se på. Detta för att kunna reducera risker och för att ständigt kunna utveckla arbetet till 

något bättre är det av vikt att titta på. 

 

Under kategorin klimat framkom att dagens extremväder innebär problem för Trafikverket. 

Detta understryker vikten av att se närmare på detta i områden där det är vanligt och har 

inträffat innan, såsom i Kramfors kommun. Att klara av dagens extremväder är betydelsefullt 

för att kunna klara av framtidens klimat på ett bättre sätt enligt både informanterna, Smit & 

Pilofsova (2003) och Wisner et al. (2004). Informanterna kunde berätta att det finns 

svårigheter med att veta hur det framtida klimatet kommer att bli.  Det är en orsak till att 

planeringen blir problematisk. Detta bekräftas även av Sterman (2012). Att planera inför 

framtida klimat kan också innebära enorma kostnader, vilket också går att läsa i IPCC (2014). 

Alla informanter underströk vikten av att börja anpassa redan idag och om detta går även att 

läsa om i SOU (2007:60) och i forskning av Lavell et al. (2012). Det var endast en informant 

som påpekade att det ofta behöver inträffa något större för att allvaret ska inses. Detta nämns 

också av både Drennan & McConnell (2007) och IPCC (2014). Det är dock viktigt att se på 

klimatförändringar för att kunna anpassa successivt.  På så sätt kan de ekonomiska skadorna 

och sårbarheten bli mindre. Det är vidare viktigt att se på andra faktorer som kan förändras 

och inte bara klimat. Det kan exempelvis vara omgivande landskap och samhälle. Detta 

understryks också av Sterman (2006). Att se på olika portaler för klimatanpassning och på hur 
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andra länder arbetar kan ge mycket kunskap och lärdom inför framtiden. Detta påpekas även 

av Philips et al. (2013) och Nordlander et al. (2007).  

 

Under kategorin utmaning framkom en del problem inom Trafikverket som informanterna 

berättade om. Att det är många personer inblandade var ett problem som togs upp och detta 

understryks även av Drennan & McConnell (2007). Detta är förståeligt då det kan vara svårt 

att ha kontroll över vad ett stort antal personer gör och har kunskap om. Det är beställaren 

som har det största ansvaret för att allt fungerar som det ska och för att resultatet av en 

byggnation blir bäst möjlig. Förhoppningsvis kan detta förbättras med totalentreprenader.  

Både med tanke på planering, arbetet i sig, resultatet och ur ekonomisk synvinkel. Beställaren 

kan också se till att konsulenterna som används är kunniga för arbetet som ska utföras och att 

vidarebefordra information till nya konsulenter som tas in under arbetets gång. Det är vidare 

av vikt att beställaren har en helhetssyn på arbetet. Exempelvis genom att se över hur området 

där en byggnation ska genomföras har och kan komma att utvecklats i framtiden. Att planera 

noggrant är också viktigt för att undvika att faktorer som tidsbrist, stress, samt att budgeten 

inte räcker till uppstår. Faktorer som kan medverka till ett sämre arbete med bristfälliga 

resultat. 

Under kategorin riksväg 90 framkom att det alternativ som valdes för den nya delen av 

riksväg 90 var det bästa efter noggrann planering. Riskpunkter byggdes bort och sträckan var 

den säkraste att bygga på. Att vägen trots allt rasade under skyfallet kan bero på många 

faktorer. Det kan vara svårt att peka ut exakt vilka brister det var som förde till händelsen. 

Det är vidare svårt att veta om det var något som Trafikverket räknade med kunde inträffa, 

eftersom ingen information om detta gick att få tag på. Kostnaden för händelsen kan tyckas 

hög. Händelsen påverkade också samhället negativt eftersom vägen stängdes av och trafiken 

fick ledas om till en längre sträcka (se figur 2). En händelse som den på riksväg 90 kan riskera 

att medverka till dåligt förtroende och rykte för Trafikverket, speciellt med tanke på att vägen 

var nybyggd. I framtiden kan förhoppningsvis ett större fokus på klimat och 

klimatförändringar medverka till en mer detaljerad planering och mindre händelser som den 

på riksväg 90. 

5.1.3 Summeringen 

En summering av resultatet efter de fem olika faktorerna gjordes för att ge en översikt över de 

styrkor och svagheter som finns med Trafikverkets arbete för planering av vägar. 

Faktorn tidigare händelser tas endast upp i två av utredningarna, risk- och 

sårbarhetsutredningen för Kramfors kommun och vägutredningen. Informanterna kunde 

berätta att det är dåligt med dokumentation angående tidigare händelser. En svaghet på 

Trafikverket, då det är viktigt att se på tidigare händelser för att kunna dra lärdom och för att 

planera och minska sårbarheter som finns där en väg ska byggas. Det vore också bra om det 

fanns information om tidigare händelser i miljökonsekvensbeskrivningen och arbetsplanen 

eftersom det är utredningar som görs närmare själva byggnationen. Faktorn lärande tas upp i 

fem utredningar, alla utom risk- och sårbarhetsanalysen för Kramfors kommun. En styrka är 

att faktorn finns med i så pass många av utredningarna. Den nämns dock endast kort och ges 

inte något större fokus. Enligt informanterna finns det främst intern kommunikation inom 

Trafikverket. En svaghet som det bör göras något med eftersom det är så pass många personer 

som är inblandade i både planering och byggnation av vägar. Faktorn väderpåverkan finns 

med i hälften av utredningarna. Detta är bra då det visar att det finns en medvetenhet. En 

svaghet är dock att information om väderpåverkan saknas i både 

miljökonsekvensbeskrivningen och arbetsplanen. Enligt informanterna är extremväder ett 

problem redan idag. På grund av detta borde mer fokus ligga på klimat och anpassning. 
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Faktorn klimatanpassning finns endast med i risk- och sårbarhetsutredningen för Kramfors 

kommun. En svaghet då det är viktigt att klimatanpassa. Risk- och sårbarhetsutredningen för 

Kramfors kommun utarbetas också av kommunen och inte Trafikverket. Det finns enligt 

informanterna problem att klimatanpassa på grund av osäkerhet, kostnader och att det inte 

finns med i regelverk. Det är av vikt att börja arbeta med det redan idag för att minska både 

sårbarhet och kostnader inför framtiden inom Trafikverket. Risker nämns i alla utredningarna 

som gjordes före skyfallet (se kap 4). En styrka är att Trafikverket ser på det och att det finns 

en medvetenhet om olika risker som finns och kan uppstå. En svaghet är ekonomin, då det 

endast tas hänsyn till de största riskerna. 

Sammantagen görs ett bra arbete av Trafikverket. Mycket i den teoretiska referensramen (se 

kap 2.1) går att läsa om i utredningarna och kunde bekräftas av informanterna. Trafikverket 

verkar vara på rätt väg mot en bättre anpassnings- och hanteringsförmåga för planeringen av 

infrastrukturen och ett förändrat klimat. Det finns dock punkter som behöver ses över och 

förbättras för att kunna få en mindre sårbar infrastruktur i framtiden. Det finns också potential 

för att förbättra detta med tanke på den medvetenhet angående det brister som enligt 

informanterna finns inom Trafikverket. Förhoppningsvis kommer ett större medvetande och 

förändringar inom Trafikverket kunna medverka till mer klimatanpassning på vägarna som 

planeras i framtiden.  

5.2 Metoddiskussion  
I studien finns både styrkor och svagheter som kan ha varit avgörande för resultatet. 

Att använda fallstudien (Merriam, 1994) som metod är en styrka i studien. Metoden kunde på 

ett bra sätt svara på studiens syfte och frågeställningar. Både utredningarna och ett fylligt 

intervjumaterial analyserades noggrant med hjälp av innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004) och kategorier identifierades. En annan styrka med studien är att både utredningar och 

dokument från Trafikverket, samt vetenskapliga artiklar använts för att hitta information och 

för att se vad tidigare forskning sagt. Det gjordes vidare en noggrann dokumentanalys för att 

hitta passande dokument. En svaghet är att inte alla informanter som författaren önskade 

intervjua kunde medverka. Detta påverkade resultatet då inte all information angående riksväg 

90 och händelsen med skyfallet som hade behövts kunde hittas. Det medverkade vidare till att 

informationen angående själva händelsen inte är så detaljerad som var önskat. Det hade varit 

väldigt intressant att få höra fler personers åsikter och kunskap angående planeringen av 

riksväg 90.   

Det finns enligt Bryman (2008) nackdelar med att genomföra telefonintervjuer. Ljudet kan 

vara dåligt samt att författaren inte kan se informanternas ansiktsuttryck. Alla informanter var 

också av samma kön, vilket medför att det inte blev den variation av informanter som 

författaren önskat. En styrka med informanterna är att de hade lång erfarenhet och bra 

kunskap om sina respektive arbetsområden. Detta medförde att intressant och bra information 

framkom. Det hade dock varit intressant att få höra åsikter från en person som nyligen börjat 

arbeta inom Trafikverket för att se om motsvarande information hade framkommit. Enligt 

Poland (1995) kan det förekomma brister såsom slarvfel eller att den som intervjuar hör fel 

vid transkribering. Detta kan dock uteslutas då informanterna efter transkriberingen fick läsa 

igenom innehållet och godkänna innehållet.  

Det var sex informanter som intervjuades och det är endast de informanternas uppfattning 

som framkommer i studien. Det var många samstämmiga svar och informanterna jobbade på 

olika nivåer inom Trafikverket, vilket kan öka validiteten. Det informanterna berättade stämde 

överens med information från studiens bakgrund, den teoretiska referensramen och tidigare 

studier, något som är en styrka i studien.   
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5.3 Framtida forskning  
Med bakgrund av föreliggande studie vore framtida forskning av intresse. Det vore intressant 

att studera hur andra länder jobbar med anpassning av klimatet. Detta för att kunna hitta 

anpassningsstrategier som kan vara aktuella för Sverige. Det vore vidare intressant med fler 

fallstudier för att se hur utredning och planering sett ut vid andra naturolyckor som inträffat. 

Slutligen vore det även intressant med en studie eller ett projekt angående en portal för att se 

vad som är möjligt att samla in från tidigare händelser. Det vore också intressant att se hur 

denna portal skulle kunna användas och hur mycket kunskap och förbättringar den skulle 

kunna ge. 
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6. Slutsats 
En förändring behövs inom Trafikverket för att lärdom som dragits från naturolyckor och 

tidigare händelser ska kunna tas tillvara och spridas till olika nivåer inom och även utanför 

organisationen. Det vore bra med en portal där tidigare händelser och kunskap kan samlas. 

Klimatförändringar och tidigare händelser behöver komma med i antingen befintliga eller nya 

regelverk för att det ska tas i beaktning då vägar ska planeras och utredas. Det är av stor vikt 

att börja anpassa successivt för klimatförändringar redan idag, trots att det är svårt att planera 

inför. En bättre planering inför framtiden kan medverka till mindre sårbarhet och ett mer 

robust vägnät. Något som skulle kunna innebära mer kostnadseffektiva lösningar och att 

händelser som den på riksväg 90 inte inträffar.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

 Ålder? 

 Var arbetar du? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat inom detta? 

Utredning 

 Vilka utredningar arbetar du med? 

 I vilken fas är utredningarna? 

 Vem görs utredningarna åt? 

 Vilket syfte har de? 

 Vem rapporteras utredningarna till? 

 Hur ser arbetsprocessen ut när en utredning görs? 

 Hur ser rutinerna ut vid en utredning? 

 Används någon särskild metod för utredning? 

 Om inte, skulle det behövas? 

 Är det många personer inblandade i en utredning? 

 Får ni ta del av all information under utredningen? 

 Får ni ta del av åtgärder och slutresultat när en väg planeras och utreds? 

 Om inte, vore det av intresse? 

 Finns det i utgångsläget en plan för hur resultaten ska tas om hand och spridas?  

Riksväg 90 

 Vad hände på riksväg 90 

 Vad var din uppgift på vägen? 

 Var den nya delen av riksväg 90 bra att bygga på? 

 

Risker, tidigare händelser, klimat och lärande 

 

 Hur hanteras risker i ditt arbete? 

 Ser man på tidigare händelser i ditt arbete? 

 Hur ser kunskapsåterföringen i ditt arbete? 

 Ser man på klimat och framtida klimatförändringar i ditt arbete? 

 Om inte, skulle det behöva vara en del av arbetet? 

 Hur hanteras nya förutsättningar vid planering av vägar om de upptäcks? 

 Tas tidigare personliga och allmänt kända erfarenheter med i ditt arbete? 

 Om ja, hur? 

 Om nej, finns det behov av detta? 

 Hur hanteras ny kunskap rent generellt i ditt arbete? 

 Var i ditt arbete brukar ny kunskap hittas?  

 Vilka i organisationen får ta del i ny kunskap? 

 Finns det risk att kunskap och lärande försvinner under arbetsprocessen? 

 Vilka är de största svårigheterna/utmaningarna i ditt arbete? 

 Behövs förändringar i ditt arbete? 

 Om ja, vad skulle det kunna innebära? 

 Är det något som du vill tillägga? 

I 
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Bilaga 2 

Innehållsanalys 
Exempel på hur innehållsanalysen utfördes steg för steg med bakgrund av det transkriberade 

materialet med geoteknikern på Sweco (se kap 3.1.1.2.3). 

 

Meningsenheter        Koder Citat Underkategorier       Kategori 
 

 

Allt utreds i olika 

faser och korridorer. 

 

 Utredning 

 Data 

 Faser 

 Ekonomi 

 Planer 

 Beställare 

 

  

”som beställare 

kan jag bara 

ställa frågan, 

har ni tänkt på 

det här?” 

 

 

        Arbete 

        Roller 

 

 

 

 

Process 

 

 

 

Det är många 

inblandade. 

 

 Problem 

 Många 

 Brist 

 Väg 

 Jobb 

 Tid 

 Samarbete 

 Information 

 

 

”Mycket ändras 

under 

processens lopp 

och det kan vara 

svårt att ha 

kontroll över 

slutresultatet.” 

 

 

        Komplext 

        Svårigheter 

        Samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

Utmaning 

 

 

Det finns rutiner för 

hur man ska göra en 

utredning. 

 

 Klimat 

 Klimatförändring 

 Framtid 

 Kostnader 

 Skador 

 Scenarier 

 

 

”Vilka scenarier 

ska man titta på 

och vilken tyngd 

ska man lägga 

vid dem?” 

 

 

        Väder 

        Förärändring 

        Förutsättningar 

 

 

 

 

Klimat 

 

 

Kunskap kan vara 

till stor nytta när 

material samlas in.  

 

 Kunskap 

 Kunskapsåterföring 

 Sprida 

 Erfarenheter 

 Försvinner 

 Brister 

 Ansvar 

 

 

”Problemet 

uppstår när 

personer 

kommer in, som 

inte har tidigare 

erfarenhet och 

kunskap.” 

 

 

         Rutiner 

         Omfattning 

         Fel 

         

 

 

 

 

Kunskap 

 

 

Det var en säker 

sträcka att bygga på. 

 

 Riskpunkter 

 Bygga 

 Sträcka  

 Säkrare 

 Ras 

 Utreddes 

 

 

”Geotekniskt 

sätt så är den 

betydligt 

säkrare att 

bygga på än vad 

den gamla 

sträckan var.” 

 

 

 

        Arbete 

        Planering 

        Händelse 

 

 

 

Riksväg 90 
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