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GEOTEKNISKA SÄKERHETSRISKER
OLIKA TYPER AV JORDRÖRELSER

Skred, ras, slamströmmar, erosion, bergras och blocknedfall

En slänt är en geokonstruktion

Foto: K Lundström, SGI Foto: K Lundström, SGI Foto: K Lundström, SGI



RAS OCH SKRED

Illustration; Robert Källgren Illustration; Robert Källgren



RAS

Grovkornig jord (sand, grus
och morän)
Branta sluttningar
Begränsad utbredning
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Finkornig jord (lera, silt)
Moderata lutningar
Stor utbredning
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Illustration; Robert Källgren

Foto: SGI
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RAS I JORD

Lutning >17 grader

tunghet
hållfasthet

belastningar

Foto: K Lundström, SGI

Foto: K Lundström, SGI

Illustration SGI



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKRED

Tunghet
Hållfasthet

Läckande ledningar

Mänsklig påverkan



EROSION

Nednötning och transport av jord och
berg som orsakas av vind, rinnande
vatten, vågor eller is.

• Yterosion

• Erosion i vattendrag och vid kust

Foto: P Danielsson, SGI

Illustration Boverket



RAS OCH BLOCKNEDFALL I BERGSSLÄNTER
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Branta
jordslänter med
lösa block Foto: K Lundström, SGI



FÖRUTSÄTTNINGAR BERGRAS OCH
BLOCKNEDFALL

• Skjuvplan utbildas i berg
längs sprickor

• Hållfasthet varierar mycket

• Block som ligger löst

• Lutning 40 grader
hållfasthet
vattentryck
istryck

lösa block

Illustration: Boverket och SGI



SLAMSTRÖMMAR

• Vatten, jord och träd ned för en
sluttning

• Återkommer ofta på samma ställen

• Stor destruktiv kraft

• Avlagrar jordmaterial som lober,
levéer och alluvialkoner

Foto: K Lundström, SGI
Foto: K Lundström, SGI

Foto: J Fallsvik, SGI Foto: J Fallsvik, SGI

Foto: M Andersson,  SGI



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SLAMSTRÖMMAR

Koncentration vatten – ravinbildning
Intensiv nederbörd
Vattenmättat i jorden
Brant lutning i bäckfåran
Tidigare avlagrade massor
Ras i ravinslänter
Igensatta eller för små trummor
Ytvatten som leds via diken till ravinen

Foto: A Gunnarsson, Trafikverket



Foto: K Lundström,  SGI

Foto: K Lundström,  SGI

@Lantmäteriet, Geodata samverkan



FÖRUTSÄTTNINGAR, ALLMÄNT

• Jord och block – tungt, kan ställa till stor förödelse

• Förutsättningar långt från platsen kan påverka och tvärt
om!

• En slänt som ”ser stabil ut” kan vara på gränsen

• Klimatförändringar kommer påverka, livslängden måste
med

• Förhållanden kan behöva bevakas över tid, kontrollplaner

• Jordlager- och grundvattenförhållanden kan vara
komplexa – geoteknisk utredning ska alltid utföras

• Utredningar ska utföras av kompetens person

• Standarder styr omfattning och innehåll utredningar
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Foto: K Lundström,  SGI
Foto: Trafikverket

Foto: Linus Olsson Foto: SGI
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FÖRUTSÄTTNINGAR I LÄNET

• Jordarter - samtliga

• Lutningar – flera branta områden

• Vattendrag – raviner vanligt förkommande

• Vattendrag – erosion

• Nederbörd – stora mängder västra delen

• Klimat  - exv ökad nederbörd och fler
intensiva nederbördstillfällen, fler
nollgenomgångar, varmare



GEOTEKNISK UTREDNING AV STABILITETS-
FÖRHÅLLANDEN  (SKRED OCH RAS)

Jordlagren:
• jordart och mäktighet
• tunghet, hållfasthet
• grundvatten/portryck

Yttre påverkansfaktorer:
• topografi land/vatten
• laster
• vattennivå (vattendrag)
• erosion
• dagvatten

Hänsyn till klimatförändringar

Foto: B Dehlbom , SGI



UTREDNINGENS STEG

Görs i flera skeden/steg – olika
detaljeringsgrad och innehåll

Svara på:

finns det förutsättningar

hur stor är säkerhetsmarginalen (olika krav i
olika skeden, omfattning, komplexitet etc)

utbredning av riskområde

underlag förstärkningsåtgärder

• Regelverk, anvisningar att följa



GEOTEKNISK UTREDNING AV SLAMSTRÖMMAR

• Hela avrinningsområdet
• Tidigare händelser (högvatten, erosion, slamströmmar)
• Lutningar (slänter och bottnar)
• Jordarter
• Vegetation, fuktighet, avrinningsvägar
• Markanvändning, laster
• Nederbörd – dimensionerande
• Beräkning av flöden och transportkapacitet
• Risk för dämning
• Riskområde

Görs också i steg



STABILITET I BERGSSLÄNTER

Besiktning ska göra av kompetent person (berggrundsgeolog,
bergtekniker)

Omfatta:

• förekomst av lösa block

• förekomst av sprickor

• risksområde

• ev restriktioner



BEDÖM MARKENS LÄMPLIGHET

• Utredningarna ska vara klara innan
antagande

• Tidiga utredningar ger möjlighet att
anpassa planen

• Ta alltid stöd av en geotekniker och
bergstekniker

• En första bedömning kan göras med
stöd av översiktliga utredningar –
marginal krävs

Foto SGI



ÖVERSIKTSPLAN

Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL redovisa kommunens syn på
risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel
översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller upphöra. Med
bebyggd miljö avses även anläggningar samt parker och andra grönområden.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatrisker/

Frågeställningar som är särskild lämpliga att lyfta redan i ÖP:

• Slamströmmar

• Erosion från vattendrag

• Skred

• Skogsbruk

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatrisker/


DETALJPLAN -
DETALJERAD UTREDNING (KRAV)

Geotekniska aspekter (skred, ras, erosion, slamströmmar) ska klarläggas i
planskedet.

Inte klart och entydigt uteslutas att detaljplanens område kan beröras, direkt eller
indirekt, ska stabilitetsutredning utföras.

Skred: lägst detaljerad utredningsnivå (enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG
Rapport 6:2008) samt enligt Anvisningar för stabilitetsutredningar
(skredkommissionen 3:95)

Ras och slamströmmar: utredning enligt SGI Rapport 68.

Utredningen ska omfatta hela planområdet (ev även utanför)

Närhet till vatten: kräver utredning av erosionsrisker

Ska omfattade klimatförändringen

Framkommer det att åtgärder eller restriktion krävs för att marken ska vara
lämplig, ska dessa regleras i detaljplanen



Branta slänter

Bäck i ravinformation

Bergsbrant

Bäck i
ravinformation

Bebyggt område nedanför

@Lantmäteriet, Geodatasamverkan



TÄNK PÅ

Utredning ska omfatta

• befintliga och slutliga förhållanden, inkl schaktade slänter och
fyllningar, byggnader, laster (exv snö, parkeringar)

• förutsättningar utanför själva planområdet som kan påverka, exv
skogsbruksåtgärder

• dagvattenhantering i och utanför området – samordning/dialog
med geotekniker

• underlag för och beskrivning av hur alla slutsatser dragits

• hänsyn till skydd mot översvämning, dagvattendammar, diken,
bullerskydd

• geotekniker hela processen

• kompetens hos utredare



SÄKERSTÄLL ÅTGÄRDER

• Anpassa markanvändning för att slippa
förstärkningsåtgärder

• Rätt användning på rätt plats

• Reglera markens utformning (nivåer,
släntlutning, vegetation)

• Säkerställ skyddsåtgärder med till exempel
skyddsbestämmelse, villkorade lov,
utförandebestämmelser, byggnadsförbud

• Tänk på att även planera för laster som ej kräver
lov (maskiner, snöröjning, viss uppfyllnad,
komplementbyggnader)



FRAMTIDA UNDERHÅLL

• Viktigt att det tydligt framgår av planen
vem som är ansvarig för underhållet

• Fundera över vem som har rådighet över
marken

• Vilken form av huvudmannaskap spelar
stor roll

• Gemensamhetsanläggningar - krav i
anläggningslagen (överväg eventuellt
rättighetsområden)

• Hur påverkar ökade klimatlaster behovet
av underhåll



UNDERLAG PLANLÄGGNING

Översiktlig
stabilitets-
kartering

Jordarter och
lutningar
(förutsättningar)

Inträffade händelser
och spår
Skredriskkarteringar

Erosion
vattendrag

Översväm-
ning

MSB SGU, SGI,
Skogsstyrelsen

SGI, SGU SGI, SGU MSB

Endast befintlig
bebyggelse

Ras och
slamströmmar
(grovkornig jord):
samtliga kommuner

Skred (finkornig
jord): Ragunda,
Ånge, Åre före 1997
Nya under
framtagning

Olika detaljeringsgrad
och inte heltäckande



UNDERLAG PLANLÄGGNING

https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/#

Kartvisningstjänst ras, skred, erosion

OBS! Läs produktbladet

https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/


SGI värderar planförslaget, eventuella åtgärder och bestämmelser med hänsyn till de geotekniska
säkerhetsfrågorna:

• Skred och ras

• Blocknedfall och bergras

• Slamströmmar och erosion

• Geotekniska konsekvenser relaterade till åtgärder mot översvämning

Kommun och Länsstyrelse tar ställning till om det är plantekniskt lämpligt och om det är tillåtligt enligt PBL

Inkluderar inte:

• Bygglovsprocessen (förutom i Göta älvdalen)

• Grundläggnings- och sättningsfrågor

• Markradon, markmiljötekniska frågor (förorenad mark)

• Geotekniska undersökningar och utredningar

SGI:S STÖD I PLANPROCESSEN


