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 Projektets målsättning var att 
kunna göra en bedömning av 
egenskapsförändringar av 
markförhållanden på grund 
av olika klimatförutsättning-
ar. Projektet omfattade en 
prioritering av geokonstrukt-
ioner och laster/processer 
genom en viktningsprocess. 
Därefter gjordes en genom-
gång och analys av inträffade 
skadehändelser på väg- och 
järnvägsnätet inom Trafikver-
ket Region Norr, samt en lit-
teraturstudie med fokus på 
prioriterade laster och geo-
konstruktioner. 

Sammanfattningsvis visar 
den övergripande analysen 
av händelser att nederbörd är 
den yttersta orsaken till hu-
vuddelen av händelserna, att 
största problemet utgörs av 
sättningar och eventuellt 

spårlägesfel på grund av vat-
ten i underbyggnad och att 
det huvudsakligen involverar 
geokonstruktionerna bankar 
och undergrund.  

Den fördjupade analysen av 
sättningar visar att största 
delen av problemen är kopp-
lade till dämning och vatten-
mättnad, vilket leder till lägre 
moduler med sättningar som 
följd. Det leder också till 
mindre effektivspänning och 
därmed lägre hållfasthet. 

Den fördjupade analysen av 
skred och ras visar att de 
största problemen är kopp-
lade till dämning och erosion, 
där dämning leder till vatten-
mättnad och därmed minskad 
hållfasthet och erosion leder 
till förändrad geometri med 
skred och ras som följd. 

Syfte och mål 
Projektet syftar till att få kun-
skap om hur olika egenskap-
er i en geokonstruktion för-
ändras till det bättre eller 
sämre med tiden beroende 

på olika klimatförutsättningar 
och hur dessa förändringar 
kan verifieras. 

BIG område: PF B2 Hållbarhet och beständighet 
TRL nivå: 3 FUD-info: 6370 
Agenda 2030 mål: 9 och 13 
Nyckelord: Temperatur, vatten, bank, trummor, avvattning, 
underhåll, litteraturstudie, övrigt, deformationer, 
beständighet, robusthet. 



Tekniska resultat 

Nederbörd är den yttersta 
orsaken till huvuddelen 
av skadehändelserna 
(60%) 

Geokonstruktioner invol-
verade i huvuddelen av 
alla skadehändelser är 
system för avvattning/
dränering samt bank/
undergrund tillsammans 
80%) 

 

 

 

Största problemet utgörs 
av sättningar och eventu-
ellt spårlägesfel på grund 
av vatten i underbyggnad 
(30%) 

Problem med trumkon-
struktioner/
avvattningsanläggningar 
utgör också ett stort pro-
blem (20%) 

Skred och ras tredje 
största gruppen (15%) 

Dämning och vattenmätt-
nad är huvudproblemen 
som orsakar sättnings-
händelser. 

Dämning och erosion är 
huvudproblem som ger 
upphov till skred och ras 
händelser 

Drygt 60% av händelser-
na avseende sättningar 
på grund av vatten i un-
derbyggnad och drygt 
50% av skred och ras 
händelser inträffar i låg-
punkter. 

 

Resultat 

Publikationer 

 
Vill du veta mer? 
I följande publikationer 
hittar du mer information 

Illustration av samband mellan 
problem, yttre orsaker och egen-
skapsförändringar 

bättrad kunskap som kan 
leda till förbättrade och 
bättre val av åtgärder 
och var åtgärder ska sät-
tas in. 

  

Utförarens 

Förbättrad kunskap om 
vilken typ av skador på 
väg- och järnvägsnätet 
som orsakas av klimat-

förändringar, vilken för-
ändring av egenskaper 
som leder till skador och 
vad som orsakar ska-
dorna. 

 

Branschens 

Förbättrad kunskap som 
kan leda till förbättrade 
åtgärder. 

Nytta ur olika perspektiv 

Trafikverkets 

TrV får en vetenskapligt 
underbyggd samman-
ställning av vilken typ av 
klimatlaster som främst 
orsakar skador, vilka ska-
dor på väg-/
järnvägsnätet som är 
vanligt förekommande, 
och vilka förändringar av 
egenskaper som leder 
fram till skadorna. För-

”Förbättrad kunskap som 

kan leda till förbättrade 

och bättre val av 

åtgärder och var åtgärder 

ska sättas in.” 
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