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Förord 
Klimatförändringen och de globala hållbarhetsmålen ger ett ökat fokus på ras- och 
skredfrågor, då situationen kommer att bli värre i flera områden. Ras och skred påverkar 
redan idag individer, samhället och miljön på flera olika sätt. Det är därför viktigt att 
redan nu arbeta med frågorna ur ett förebyggande perspektiv och att genomföra 
stabilitetsförbättrande åtgärder för att minska riskerna för ras och skred utifrån dagens 
och framtida klimatförhållanden. Tydliga roller och ansvar är en förutsättning för hållbar 
planering och en effektiv riskhantering. En kartläggning har därför utförts för att 
tydliggöra vilket ansvar och vilka möjligheter olika aktörer har att påverka och ta beslut 
som gör att riskerna med ras och skred minskar i samhället. Rapporten förväntas även 
bidra till Sendairamverkets fokusområde ”Stärka berörda aktörers förmåga att ta ansvar 
för katastrofriskreducering, enskilt och i samverkan med andra aktörer”. 

Uppdraget har utförts av Statens geotekniska institut (SGI) och ingår som en aktivitet 
under Arbetsgrupp naturolyckor, som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB).   

Ras- och skredfrågor hanteras i hela samhällsprocessen och en uppdelning har därför 
gjorts i olika sektorer/områden. För dessa har även brister och behov av åtgärder 
kartlagts. Rapporten är skriven så att sektorerna/områdena ska kunna läsas separat. Det 
finns parallella arbeten för att ange åtgärdsbehov för klimatanpassning, där denna 
rapport utgör en pusselbit för ras- och skredfrågorna. En samordning av pågående och 
planerade insatser är viktig i det fortsatta arbetet med åtgärder.  

Rapporten riktar sig till sakkunniga inom sektorer/områden och handläggare hos 
myndigheter, kommuner och andra aktörer.  

Uppdragets upplägg har internt stämts av med Per Bolin, David Bendz, Helene Kennedy, 
Kerstin Konitzer, HannaSofie Pedersen och Glenn Sundberg. Intern granskning av olika 
delar av rapporten har utförts av Johan Berglund, Sofie Hermansson, Karin Lundström, 
Hjördis Löfroth, Karin Odén, Anne Rydell, Tobias Thorén och Stefan Turesson.  

Författarna ansvarar för innehållet i rapporten och är de som gjort analyser och 
bedömningar. Referensgruppen har bidragit med underlag, deltagit i diskussioner samt 
har haft möjlighet att lämna synpunkter på rapporten.  
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Yvonne Rogbeck 
Uppdragsledare 
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Sammanfattning 
Klimatförändringen och de globala hållbarhetsmålen ger ett ökat fokus på ras- och 
skredfrågor, då situationen kommer att bli värre i flera områden. Ras och skred påverkar 
redan idag individer, samhället och miljön på flera olika sätt. Det är därför viktigt att 
redan nu arbeta med frågorna ur ett förebyggande perspektiv.  

Statens geotekniska institut (SGI) har utfört en kartläggning för att tydliggöra ansvar och 
roller för olika aktörer som arbetar med ras- och skredfrågor. Uppdraget ingår som en 
aktivitet under Arbetsgrupp naturolyckor som drivs av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Kartläggningen har genomförts i samarbete med en aktiv 
referensgrupp som bistått med underlag och synpunkter. De aktörer som ingått är 
Boverket, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska 
undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Lantmäteriet, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Sveriges Kommuner och 
Regioner, Lerums kommun, Trosa kommun, Jönköpings kommun och Göteborgs stad. 

Syftet med kartläggningen är att få en helhetssyn på hur ras- och skredfrågor hanteras i 
samhället och skapa förståelse för olika aktörers roller, ansvar och möjligheter att hantera 
ras- och skredfrågor. Rapporten utgör ett underlag för att kunna ge ett mer effektivt och 
målinriktat stöd till olika aktörer i samhället, för att därigenom minska riskerna för ras 
och skred. 

Analysen visar att komplexiteten för att hantera ras- och skredfrågor är stor och berör 
många aktörer och sektorer i samhället. I Kapitel 2 ges en översikt av vilka aktörerna är 
och deras roll. Vissa har rollen att ta fram lagar, regler och dess tillämpning. Andra har 
rollen att ta fram mjukare styrmedel som exempelvis policyarbeten, analyser och 
kunskapsuppbyggnad. De finns också aktörer som genomför förebyggande 
stabilitetsförbättrande åtgärder eller åtgärder då det inträffar ett ras eller skred. 

Ras- och skredfrågor kommer in brett i många samhällssektorer. I Kapitel 3 har en 
beskrivning och analys utförts sektorsvis av hur beslutsprocesserna ser ut, vilka aktörer 
som ingår, regelverk och riktlinjer, befintlig samverkan samt eventuellt andra faktorer 
som kan påverka hur ras- och skredfrågor hanteras inom sektorn. Behov och möjligheter 
som bedöms viktiga att åtgärda har identifierats. En sammanställning av detta finns även 
i Bilaga 2. De sektorer och områden som generellt bedöms viktiga att fokusera på är fysisk 
planering; planering av vägar och järnvägar; projektering, byggande och förvaltning av 
byggd miljö samt skogsbruk. Dessa sektorer berör en stor del av samhället och 
konsekvenserna kan bli stora om det sker en naturolycka. För andra sektorer är riskerna 
med ras och skred inte lika tydliga eller stora, men ändå angelägna att hantera. För vissa 
sektorer har dialog skett med sektorsmyndigheter, medan det för andra sektorer finns 
behov av fördjupning tillsammans med intressenter för dessa sektorer. 
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Kapitel 4 redovisar pågående samverkan inom olika organisationer, nätverk och 
samverkansorgan, som direkt eller indirekt, hanterar frågor kopplade till ras och skred. 
Det finns relativt många samarbeten på nationell nivå, men det saknas ofta regionala och 
lokala samarbeten. Analyserna har visat att det finns behov av samarbete och 
erfarenhetsutbyte av ras- och skredfrågor inom en kommun och mellan kommuner, samt 
mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 

Slutsatser och vägen framåt redovisas i Kapitel 5. Där har sammanfattande behov och 
möjligheter som bedöms vara viktiga att åtgärda och som berör flera aktörer och sektorer 
presenterats.  

Övergripande områden som har identifierats som särskilt angelägna är: 

• Samverkan och övergripande samordning 
• Stärkt landskapsperspektiv och samplanering 
• Stabilitetsförbättrande åtgärder för att minska riskerna för ras och skred för befintlig 

bebyggelse, infrastruktur och kulturarv  
• Kunskap, kompetens och kapacitet  
• Fastighetsägares förutsättningar att hantera sitt ansvar och genomföra åtgärder 
• Lagstiftning, ansvarsförhållanden och finansieringsmöjligheter 

I kapitlet ges mer detaljerad information av det innebär. En samordning av pågående och 
planerade insatser är viktig i det fortsatta arbetet med åtgärder inom ras, skred och 
erosion.  
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1 Inledning 
Ras och skred kan påverka individer, samhället och miljön på flera olika sätt och klimat-
förändringen kan leda till att situationen blir värre inom flera områden. Det är därför 
nödvändigt att ras- och skredfrågor hanteras i hela samhällsprocessen, dels för att minska 
den mänskliga påverkan, dels för att minska risker och samhällets sårbarhet vid ras och 
skred. Med samhällsprocesser menar vi olika områden i samhället där beslut tas som kan 
påverka hur ras och skred hanteras, exempelvis vid bostadsbyggande, byggande av 
infrastruktur, klimatanpassning och krisberedskap.  

Vanligtvis förknippas ras och skred med olyckor som påverkar samhället negativt, men 
det kan också vara en naturlig process i landskapsutvecklingen som gynnar naturmiljön. 
Arbetet med ras och skred behöver bedrivas så att det bidrar till de globala hållbarhets-
målen i Agenda 2030, där alla tre dimensioner (miljö, sociala och ekonomi) beaktas. 

En kartläggning har utförts för att tydliggöra ansvar och roller för olika aktörer som 
arbetar med ras- och skredfrågor inom svensk förvaltning. Erosionsfrågor ingår indirekt 
då erosion i förlängningen kan ge upphov till ras och skred. Övriga erosionsfrågor beaktas 
inte i kartläggningen. Uppdraget ingår som en aktivitet under Arbetsgrupp naturolyckor 
som drivs av MSB.  

Syftet med rapporten är att:  

• Ge en helhetssyn på hur ras- och skredfrågor hanteras i samhället.  
• Förstå olika aktörers roller, ansvar och möjligheter att hantera ras- och skredfrågor.  
• Identifiera om det finns brister och behov som är viktiga att åtgärda.  
• Ge myndigheter och andra aktörer ett underlag för att kunna ge ett mer effektivt och 

målinriktat stöd till aktörer i samhället för att därigenom minska riskerna för ras och 
skred.  
 

Uppdragets upplägg och dess bedömda kommande effekter anges i Figur 1.1.   
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Figur 1.1  Uppdragets upplägg och dess bedömda kommande effekter.  

Som framgår av Figur 1.1 har olika typer av underlag legat till grund för kartläggningen. 
Exempel på underlag är MSB:s ansvarsutredningar (2010 och 2019) samt beskrivningar 
från ingående myndigheter utifrån bland annat deras instruktioner. Även SGI:s hand-
lingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat (2020) och SGI:s och MSB:s 
regeringsuppdrag att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och över-
svämning som är klimatrelaterade (2021) har varit viktiga underlag. Därtill kommer 
resultat från workshops som genomförts inom uppdraget samt dialog med inblandade 
aktörer.   

En kartläggning av spelplanen rörande ras- och skredfrågor redovisas i rapporten. En 
indelning har gjorts i sektorer/områden vilka beskrivs i Kapitel 3. Hur ras- och skred-
frågor hanteras beskrivs i förhållande till lagar, förordningar, föreskrifter och de 
vägledningar som finns. Rapporten tydliggör vilket ansvar och vilken roll kommuner, 
länsstyrelser, regionala aktörer, nationella myndigheter, verksamhetsutövare och 
fastighetsägare har inom olika sektorer/områden enligt svensk förvaltningsmodell.  

I rapporten redovisas behov av utveckling och åtgärder för sektorerna/områdena, vilket 
förväntas ge aktörerna ökad kunskap och en bättre helhetssyn och därmed möjlighet att 
identifiera och prioritera egna och gemensamma insatser för olika former av underlag, 
kunskapshöjning och vägledning inom olika områden. I Kapitel 5 anges sammanfattande 
de behov och möjligheter som författarna bedömt vara viktiga att åtgärda och som berör 
flera aktörer. I Bilaga 2 finns en sammanfattning av behoven sektors-/områdesvis. 
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Målgrupp för rapporten är sakkunniga inom olika sektorer/områden och handläggare vid 
olika myndigheter och kommuner.  

Rapporten kan utgöra ett underlag för att planera insatser och ge stöd till olika aktörers 
fortsatta arbete att minska riskerna för ras och skred och skapa en förbättrad hantering i 
samhället ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Effekten av kartläggningen bedöms bli att uppdrag och aktiviteter genomförs med bättre 
helhetssyn och målinriktning, med en ökad medvetenhet samt vid behov i samverkan 
med andra aktörer. Det gör att möjligheten att stötta olika målgrupper på rätt sätt ökar. 

I kartläggningen har tidigare framtagna behov eller förslag till åtgärder studerats, till 
exempel i Boverkets Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion, Uppdrags-
rapport (2019) samt i SGI:s och MSB:s regeringsuppdrag att identifiera särskilda 
riskområden för ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade (2021). 
Parallellt med kartläggningen pågick arbete i Boverkets regeringsuppdrag att samordna 
det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön, där behov också 
analyserats men utifrån ett bredare klimatanpassningsperspektiv. I ”Första rapporten 
från Nationella expertrådet för klimatanpassning” (2022) anges åtgärder för att stärka 
arbetet med klimatanpassning i Sverige. I februari lämnade rådet över sin rapport till 
regeringen. Rapporten kommer utgöra ett av underlagen till regeringens reviderade 
strategi för klimatanpassning år 2023. Vi har i kartläggningsarbetet tagit del av utvalda 
förslag till åtgärder. Skillnaden ligger i att vi har beskrivit och kartlagt behoven utifrån 
perspektivet ras och skred på en mer detaljerad nivå. Flera identifierade behov och förslag 
på åtgärder i de nationella uppdragen sammanfaller med de behov som framkommit i 
denna kartläggning. 

En samordning av pågående och planerade insatser är viktig i det fortsatta arbetet med 
åtgärder inom ras, skred och erosion. Det gäller mellan myndigheter och andra aktörer 
inom olika sektorer och mellan sektorer samt på nationell, regional och lokal nivå.     
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2 Roller och ansvar för ras- och skredfrågor i 
samhället 

Analysen som är gjord i denna rapport visar att ras- och skredfrågor kommer in i flera 
samhällssektorer. Det finns även en mängd olika aktörer som är berörda och som behöver 
hantera ras- och skredfrågor för att riskerna i samhället ska minska. I Bilaga 1 redovisas 
en översikt över vilka aktörer som är mest berörda inom varje sektor eller sakområde. På 
vilket sätt ras- och skredfrågorna kommer in i respektive sektor och vilka aktörer som är 
berörda beskrivs i Kapitel 3.  

I Tabell 2.1 listas en översikt av aktörerna och vilken roll de har. Vissa har rollen att 
besluta eller utföra tillsyn i frågor som berör ras och skred, andra har rollen att ta fram 
kunskapsunderlag eller sprida information. Det är relativt få aktörer som har ansvar för 
och möjlighet att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder och ännu färre som kan 
styra hur ras- och skredfrågor hanteras genom lagstiftning och regelverk. Vissa aktörer 
kan bidra med finansiering för att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder, andra har 
ett uttalat ansvar att utgöra ett stöd då en olycka inträffat. Ansvarsförhållandena beror 
även på platsspecifika, fastighetsspecifika och verksamhetsspecifika förhållanden, och 
följaktligen vilka lagar och regler som gäller. Tabellen ska därför inte ses som fullständig i 
alla aspekter, utan ge en övergripande bild av olika aktörers roller. Det visar att komplexi-
teten för att hantera ras- och skredfrågor är stor och berör många aktörer och sektorer i 
samhället. 

Roller och ansvar för respektive aktör inom varje sektor beskrivs mer i detalj i Kapitel 3. I 
detta kapitel beskriver vi privata aktörer, bank och försäkring, fastighetsägare, allmänhet, 
samt geodataproducenter, utifrån en mer generell beskrivning, då de i stort sett berör alla 
sektorer, men där vissa av dem inte specifikt omnämns i Kapitel 3. 

Figur 2.1 visar en illustration av hur bindande och styrande olika dokument är. Rekom-
mendationer är per definition inte kopplade till bindande regelverk på samma sätt som 
exempelvis en föreskrift eller allmänna råd. Rekommendationer bygger på vetenskap eller 
den bästa tillgängliga kunskapen. Rekommendationer kan exempelvis vara en vägledning 
hur man gör en erosionsutredning eller kartlägger kvicklera. Rekommendationer kan 
komma från olika aktörer som myndigheter eller branschorganisationer. I Tabell 2.1 
nedan visas denna i ”grön” kolumn. Det finns också vägledningar för hur lagstiftningen 
ska tillämpas som i praktiken blir mer styrande för hur beslut om åtgärd tas, exempel på 
det är dimensionering av stabilitet eller hur plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska 
tolkas. I Tabell 2.1 redovisas dessa i ”röd” kolumn. Det finns en gråzon mellan olika typer 
av rekommendationer och hur styrande de är vid tillämpningen.  



Statens geotekniska institut  2022-12-22 
  1.1-2103-0202 

13 (176) 

 

Figur 2.1  En illustration som visar hur bindande olika dokument är, där lag, förordning och 
föreskrifter är bindande, medan allmänna råd och rekommendationer (inkl. handledningar/ 
vägledningar) inte är det. Källa: Figuren är hämtad från Folkhälsomyndighetens webbplats.  
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Tabell 2.1  Beskrivning av aktörer i samhället och vilken roll de har kopplat till hantering av ras- och skredfrågor. Endast rollerna som är direkt eller indirekt kopplade 
till ras- och skred, det vill säga som på något sätt styr och påverkar hanteringen och beslut om ras- och skredfrågor, har tagits med i tabellen. Tabellen är delad i tre 
”grupper”. Den första (röda) är roller som har direkt koppling till lagar, regler och dess tillämpning. Den andra delen (grön) är mjukare styrmedel exempelvis 
policyarbeten, vägledningar, analyser och kunskapsuppbyggnad, Den tredje (blå) är roller som på olika sätt kopplar till att genomföra förebyggande 
stabilitetsförbättrande åtgärder eller åtgärder då det inträffar ett ras eller skred.  

 

Roll som har direkt koppling till 
lagar och regler, och dess 

tillämpning 

Roll att arbeta med ”mjuka” 
förebyggande styrmedel 

Roll kopplad till förebyggande 
stabilitetsförbättrande åtgärder 
eller vid en ras/skred-händelse  

Huvudsakliga roller för olika 
aktörer  
 
som direkt eller indirekt styr och 
påverkar hantering och beslut 
som rör ras- och skredfrågor. 
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Kommentar  
 
Nedan ges några exempel och förtydliganden. Det är ej 
en fullständig beskrivning av alla roller. 

Regeringen x   x     x             x   
Mark- och miljödomstolen     x                       
Länsstyrelsen x*   x x x x x x x   x x   * Föreskrift om fartbegränsning för båttrafik 
SGI       x     x x x   x x   Inkl. Delegationen för Göta älv 
Boverket x* x**       x   x     x   * Konstruktionsregler (EKS), ** PBL, Eurocode 

MSB x*  x   x x x x** x x   x x   
* Risk och sårbarhetsanalys (RSA) m.m. ** Viktigt 
Meddelande till Allmänheten (VMA) m.m. 

Trafikverket   x* x x   x x x x x**   x   
* Tekniska krav (TRV Infra 00230 m.fl.) ** statlig 
infrastruktur 

Skogsstyrelsen  x*  x*  x x x x x x x     x   
* Har möjlighet, men finns idag ingen föreskrift som är 
direkt uttalad att motverka ras- och skred 

Jordbruksverket                       x    
Naturvårdsverket   x       x   x       x     
RAÄ x   x   x x x x x   x       
SGU       x     x x x     x     
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Roll som har direkt koppling till 
lagar och regler, och dess 

tillämpning 

Roll att arbeta med ”mjuka” 
förebyggande styrmedel 

Roll kopplad till förebyggande 
stabilitetsförbättrande åtgärder 
eller vid en ras/skred-händelse  

Huvudsakliga roller för olika 
aktörer  
 
som direkt eller indirekt styr och 
påverkar hantering och beslut 
som rör ras- och skredfrågor. 
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Kommentar  
 
Nedan ges några exempel och förtydliganden. Det är ej 
en fullständig beskrivning av alla roller. 

SMHI             x x x     x   Främst informerar och tar fram grundläggande fakta. 
Lantmäteriet               x x     x     
Sjöfartsverket               x   x   x    
Transportstyrelsen  x x*       x           x  * TSFS 2018:57 
HaV   x*   x   x     x         * Omprövning av vattenkraft 
Energimyndigheten           x           x     
Energimarknadsinspektionen      x*     x               * Beslut nätkoncession 

Nätmyndigheten  x                         
Energimarknadsinspektionen ska vara nätmyndighet 
enligt ellagen 

Svenska kraftnät         x* x       x   x   
* Tillsynsvägledning dammsäkerhet. Är nätägare för 
stamnätet. 

Elsäkerhetsverket            x             x   
Post- och telestyrelsen           x         x x   Kan upphandla och ställa krav på "leverantörer" 
Försvarsmakten         x             x     
Strålsäkerhetsmyndigheten x         x           x     
Livsmedelsverket             x   x     x     
Kommun1     x x x  x x x x x  x x x  
Sveriges kommuner och regioner             x   x     x     
Fastighets-/markägare2                   x     x  

Samfällighetsföreningar                   x      x 
Består av fastighetsägare till exempel vägförening, 
gemensamhetsanläggningar 

Fastighetsförvaltare                 x x         
Konsulter                 x           
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Roll som har direkt koppling till 
lagar och regler, och dess 

tillämpning 

Roll att arbeta med ”mjuka” 
förebyggande styrmedel 

Roll kopplad till förebyggande 
stabilitetsförbättrande åtgärder 
eller vid en ras/skred-händelse  

Huvudsakliga roller för olika 
aktörer  
 
som direkt eller indirekt styr och 
påverkar hantering och beslut 
som rör ras- och skredfrågor. 
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Kommentar  
 
Nedan ges några exempel och förtydliganden. Det är ej 
en fullständig beskrivning av alla roller. 

Entreprenörer                   x       Genomför åtgärder på uppdrag av annan. 
Byggherre3                   x     x   
Dammägare                  x x     x   
Elnätsföretag                 x x     x Vattenfall, Eon, Ellevio och mindre lokala nätägare. 
Svenska kyrkan                     x x     
Försäkringsbolag                  x       x   
Forskande institutioner               x x           
Nationella vattenkatastrof-
gruppen (VAKA)                 x     x     

IEG 2.0             x             
IEG=Implementeringskommissionen för 
Europastandarder inom Geoteknik 

Svenska geotekniska föreningen 
(SGF)             x   x           
Svenskt vatten             x   x           

Bransch- och intresseföreningar                 x         
Finns flera föreningar inom geoteknik (SBUB, svensk 
grundläggning), skog, kulturarv, energi, fastigheter, etc.  

 
1. Kommunen har olika roller: Myndighetsutövare (bygglov, miljötillsyn, miljöskydd och naturvård); Huvudman för räddningstjänst, fysisk planering, VA; Kan även ha kommunala bolag. 
2. Fastighetsägare kan vara staten, kommunen, skog- och jordbruk, privatpersoner, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, privata företag med mera. 
3. Byggherre kan var fysisk person, ett företag, en bostadsrättsförening, kommun, region eller statlig myndighet. 
4. Tjänsteperson i Beredskap (TiB) är en funktion som kan nås dygnet runt. Regeringen beslutat om TiB. Tabellen är inte nödvändigtvis fullständig. Vissa myndighet är inte relevanta ur ett 
ras- och skredperspektiv. Det kan även finnas andra aktörer som har beredskap vid en händelse exempelvis om det uppstår brott på ledningar (el, VA, kommunikation etcetera). 
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2.1 Privata aktörer, finans och försäkring 

Anpassning till effekterna av klimatförändringen, vare sig det är på nationell, regional, 
lokal nivå eller samhällsnivå, kräver samordnade insatser från flera intressenter, inklusive 
näringsliv, finans och civilsamhället (Nationella Expertrådet för klimatanpassning 2022). 
Dessa tre grupper av aktörer beskrivs inte uttryckligen i denna rapport, men nedan följer 
en kort beskrivning hur vi har hanterat dem i kartläggningen. 

I analyserna i Kapitel 3 har näringslivet främst identifierats som aktörer i form av fastig-
hetsägare och verksamhetsutövare. De kan exempelvis både drabbas av ras och skred och 
behöva genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder för att skydda sin fastighet, eller 
behöva ta hänsyn till ras och skred om de söker tillstånd för verksamheten.  

I Nationella Expertrådet för klimatanpassnings rapport (2022) beskrivs klimatrelaterade 
risker för finans mer utförligt. De konstaterar att frågan blir allt tydligare och får större 
nationell och internationell uppmärksamhet från centralbanker, investerare, långivare 
och företag. Det har inte varit möjligt att inom detta uppdrag bedöma hur stor påverkan 
ras- och skredriskerna har på den finansiella sektorn. SGI har dock inom regeringsupp-
draget ”Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning” (MSB och SGI 2021) 
uppskattat att de förväntade direkta skadekostnaderna för sådana händelser kan uppgå 
till i storleksordningen 20–50 miljarder kronor fram till år 2100 om inte förebyggande 
klimatanpassningsåtgärder vidtas. Skadekostnaderna om hänsyn enbart tas till ras och 
skred är betydligt lägre. I en efterföljande fördjupad utredning beräknades den direkta 
skadekostnaden för ras och skred öka med tio gånger, från i storleksordningen 50 
miljoner till 500 miljoner kronor per år (SGI, 2022a). Några slutsatser från det nationella 
expertrådet för klimatanpassning är att det finns ett stort behov av investeringar i 
klimatanpassningsåtgärder och att det finns behov av tillgång på information om 
klimatrisker. 

Försäkringsbranschen har en viktig roll genom att de erbjuder försäkringstagare som 
individer, hushåll och företag möjligheten att överföra risk från klimatrelaterade ras- eller 
skredhändelser mot en premie. Försäkringarna gäller endast årsvis och premierna 
kommer att öka vid ökade risker. Det finns också en risk för att vissa fastigheter inte 
kommer att försäkras framöver.  

Det finns även andra viktiga privata aktörer till exempel byggbolag, intresse- och 
branschorganisationer. Deras roller beskrivs under respektive avsnitt i Kapitel 3. 

2.2 Fastighetsägare 

Det finns olika typer av fastigheter och ansvar koppat till fastighetsägare. Skyldigheter 
och rättigheter liksom tillämpliga regelverk kan variera mellan enskilda och offentliga 
fastighetsägare samt typen av fastighet. Exempel på olika fastighetstyper är småhus, 
hyreshus, industri, lantbruk och skogsbruk. Fastighetsägare kan vara staten, regioner, 
kommuner, kommunförbund, privatpersoner, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, 
företag eller andra juridiska personer. Exemplen visar att fastighetsägarna är en 
inhomogen grupp med väldigt olika förutsättningar att hantera ras- och skredfrågor.   
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Det juridiska och ekonomiska ansvaret att skydda en fastighet mot effekterna av klimat-
förändringen faller i huvudsak på den enskilda fastighetsägaren (Regeringen 2018). Det 
betyder att fastighetsägaren själv behöver genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder så 
att inte fastigheten drabbas av ras och skred.  

 
Figur 2.2  Fastighet vid Norsälven. Ansvaret att skydda en fastighet mot effekterna av 
klimatförändringen faller i huvudsak på den enskilda fastighetsägaren. Foto: Hjördis Löfroth, SGI. 

Om en myndighet förvaltar eller underhåller statlig egendom, ska myndigheten också 
anpassa den verksamheten till ett förändrat klimat enligt 4 § i Förordning (2018:1428) 
om myndigheters klimatanpassningsarbete. Vilka myndigheter det gäller framgår av 1 §. 
Naturvårdsverket är en av de myndigheter som säkrar sina fastigheter mot effekter av ett 
förändrat klimat och man har tillsammans med andra aktörer tagit fram ett metodstöd 
för klimatanpassning av statlig egendom (Naturvårdsverket).   

Fastighetsägare har utöver ansvaret för sin egen fastighet också en skyldighet att se till att 
den egna fastigheten inte orsakar olägenhet för omgivningen (3 kap. 1 § Jordabalken). 
Det innebär att en fastighetsägare skulle kunna bli ansvarig för skador på annans fastig-
het om denne gjort något medvetet eller av vårdslöshet som orsakar ras eller skred, 
exempelvis genom grävningsarbete, lagt upp tunga jordmassor på tomten eller genomfört 
en skogsbruksåtgärd. Fastighetsägaren skulle då kunna bli skadeståndsskyldig till den 
som drabbats. Om naturliga processer som till exempel erosion leder till ett ras eller skred 
och man inte gjort något medvetet eller av vårdslöshet, så är man troligen inte ansvarig. 
Det går inte att säga exakt vad som gäller i det specifika fallet eftersom ansvarsförhållan-
dena torde vara beroende på omständigheterna kring raset eller skredet, det vill säga vad 
själva orsaken är till att ett ras eller skred har uppkommit. 

Som framgår i analyserna i Kapitel 3 och slutsatserna finns flera hinder som gör det svårt 
för fastighetsägarna att skydda sin fastighet och genomföra åtgärder, eller att agera så att 
ras eller skred inte inträffar. I grunden handlar det ofta om bristande medvetenhet, 
kunskap och möjligheter; medvetenhet om det egna ansvaret för sin fastighet, kunskap 
om risker och ras- och skredfrågor, samt möjlighet att genomföra åtgärder som skyddar 
fastigheten.  
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Stabilitetsförbättrande åtgärder kan vara tekniskt komplicerade, dyra och juridiskt svåra 
att få till. Åtgärder kan behöva genomföras långt utanför den egna fastigheten. 
Exempelvis behövs specialistkunskap för att bedöma och genomföra stabilitets-
förbättrande åtgärder i Göta älv, de kan kosta mångmiljonbelopp och omfatta flera 
fastighetsägare. Fastighetsägaren har inte alltid rådighet att hantera och lösa problemet 
själv och kan inte heller förväntas ha den kunskap som behövs. Privatpersoner har även 
bristande möjlighet att få stöd i frågan av kommun och myndigheter, och även att handla 
upp geoteknisk kompetens hos konsulter. Få geotekniska konsulter arbetar mot privat-
personer (se mer kapitel 5). Andra åtgärder kan vara av enklare karaktär och lättare att 
genomföra, exempelvis att köra hänsynsfullt i skogen eller att inte belasta marken i 
känsliga områden, där det mer handlar om att öka medvetandet och kunskapen om ras 
och skred.  

Som beskrivs ovan finns det många olika situationer som berör fastighetsägare. Fastig-
hetsägarens roll och möjlighet att ta sitt ansvar att förebygga risker för ras och skred 
behöver därför analyseras utifrån typ av fastighetsägare, sektor och problembild. Mer 
beskrivningar finns i Kapitel 3 och 5. Generellt finns det ett behov av informations-
material riktat till fastighetsägare som tydliggör ansvaret samt vilka möjligheter fastig-
hetsägaren har att hantera ras- och skredfrågor. 

2.3 Allmänheten 

I arbetet med ras- och skredfrågor är det viktigt att även ta hänsyn till den sociala 
dimensionen i Agenda 2030. Därför är allmänhetens medvetenhet, kunskap och åsikter 
av stor vikt och bör beaktas vid beslut om åtgärder. Det kan exempelvis gälla hur 
finansiering och utformning av stabilitetsförbättrande åtgärder påverkar allmänheten. En 
rad etiska aspekter på klimatanpassning behöver beaktas och exempel på frågor som kan 
ställas är: Vem är det som prioriterar och beslutar om olika åtgärder och vem får nytta av 
åtgärderna? Hur kan allmänhetens värderingar tillvaratas när det gäller val av lösningar 
och utformning (design) av en fysisk åtgärd? Åtgärder för att minska risker för ras och 
skred i samhället är en hälso- och säkerhetsfråga. Förutom att vissa personer kan drabbas 
direkt vid ett ras eller skred, så kan betydligt fler människor i samhället påverkas indirekt 
till exempel genom att vägar inte är farbara efter ett inträffat ras eller skred. Kommunika-
tion och informationsinsatser behöver utformas ur ett rättviseperspektiv med människan 
i centrum.  

För att få mer kunskap om medborgarnas medvetenhet, kunskap och åsikter om bland 
annat klimatförändringen och risken för ras, skred och erosion, så lät SGI Novus utföra 
en nationell medborgarundersökning år 2020. Undersökningen omfattade 1000 personer 
och visade att en av fyra känner oro för negativ påverkan från översvämning, ras, skred 
eller erosion. Hälften av dessa hade svarat att oron har ökat de tre senaste åren.  

Undersökningen visade att fler än åtta av tio tror att en klimatförändring pågår och av 
dessa tror nära tre av fyra att risken för översvämning, ras, skred eller erosion kommer att 
öka på grund av klimatförändringen. Över hälften av de tillfrågade tyckte att anpassning 
av byggandet till klimatförändringen är särskilt viktigt.  
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Resultaten indikerade signifikanta skillnader i svaren beroende på socioekonomiska 
faktorer som kön, ålder, hushållsinkomst och utbildning. Även var och hur man bor 
visade sig ha betydelse. Detta bör beaktas vid utformning av informationsinsatser. 

2.4 Myndigheter som tillhandahåller grundläggande geodata 

Tillgång till tillförlitlig rumslig information som planeringsunderlag är en förutsättning 
för att kunna analysera klimatrelaterade risker och fatta beslut om lämpliga anpassnings-
åtgärder (Nationella expertrådet för klimatanpassning 2022). Flera nationella myndig-
heter och länsstyrelser tillhandahåller underlag för att bedöma risker med ras och skred 
(Tabell 2.2). Det finns även andra myndigheter som tillhandahåller geodata som är 
nödvändiga för att analysera sektorsvisa risker, exempelvis har Svenska Kraftnät 
information om stamnätet för eldistribution. Andra myndigheter tillhandahåller generell 
samhällsinformation som exempelvis Statistiska centralbyrån. 

Tabell 2.2  Nationella myndigheter och länsstyrelser tillhandahåller underlag inom olika 
ämnesområden som behövs för att bedöma risker med ras och skred. 

Myndigheter som tillhanda-
håller geodata till nytta för 
flera sektorer i samhället 

Ämnesområde 

SGI Geoteknik (ras, skred, erosion) 

MSB 

Ras, skred, översvämning, samt information om VMA 
(Viktigt meddelande till Allmänheten), Seveso-
anläggningar, brandstationer etcetera. 

Trafikverket Transportinfrastruktur (vägar, järnvägar etcetera) 

Skogsstyrelsen Skogsbruk 

Naturvårdsverket Skyddade områden, Nationella marktäckedata 

RAÄ Kulturarv 

SMHI Klimat, hydrologi, meteorologi etcetera 

Lantmäteriet Topografisk information, flygfoton, fastighetsdata  

SGU 
Geologi: jordarter (ras, skred, erosion, jorddjup), 
grundvatten etcetera 

Sjöfartsverket Batymetri 

Rymdstyrelsen Satellitdata 

Länsstyrelsen 
Regionala data (miljöinformation, skyddade 
områden, vatten etcetera) 

SCB Statistik 
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Som framgår i analysen i Kapitel 3 räcker inte alltid dessa översiktliga nationella geodata. 
De kan dels vara för översiktliga, men de kan även vara ofullständiga (täcker inte hela 
Sverige). Det senare gäller särskilt tillgång till moderna jordartskartor som är en grund-
förutsättning för att bedöma risker för ras och skred.  

Även information om bergras saknas. För tolkning, bearbetning och analys av geodata 
kopplad till ras- och skredfrågor behövs geoteknisk kompetens. Ofta saknar kommunen 
och andra användare den kunskapen vilket gör att geodata kan användas på felaktigt sätt. 
Många kommuner har därför behov av stöd i olika former.  

Ofta kompletteras riskanalyser med mer detaljerade undersökningar och utredningar, 
särskilt när det gäller geoteknisk information, översvämning och skyfall. Exempel på 
aktörer som tar fram sådan information är kommunerna i sin fysiska planering. Mer 
detaljerade utredningar behövs även inför genomförandet av stabilitetsförbättrande  
åtgärder. Kommunernas utredningar bör i möjligaste mån kunna tillgängliggöras enkelt 
för allmänhet och konsulter, särskilt om de är finansierade av allmänna medel. 

Geodata är väsentligt i planeringen av förebyggande åtgärder för att göra samhället mer 
robust och kunna hantera följder av klimatförändringen. Geodatarådet har tagit fram en 
handlingsplan och Nationell geodatastrategi (Lantmäteriet 2022) för att ta fram en 
fungerande infrastruktur för geodata. En del i handlingsplanen är framtagande av ”Data-
värdskap geoteknik”, vilket är ett nationellt datavärdskap för geoteknisk markinforma-
tion. Arbetet bedrivs gemensamt av SGI och SGU på uppdrag av Lantmäteriet. 

  

https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/
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3 Ansvar, roller och processer inom olika sektorer och 
områden 

Kapitlet beskriver hur ras- och skredfrågor hanteras i olika sektorer/områden och vilket 
ansvar olika aktörer har. Kapitlet är skrivet så att sektorerna och områdena kan läsas 
fristående, men med vissa hänvisningar till andra avsnitt. Avsnitt 3.1 rör fysisk planering 
och lovgivning som i första hand regleras av plan- och bygglagen. Avsnitt 3.2 behandlar 
planläggning av vägar och järnvägar som främst regleras av väglag och lag om byggande 
av järnväg, medan Avsnitt 3.3 avser projektering, byggande och förvaltning av både 
bebyggelse, vägar och järnvägar som planläggs enligt Avsnitt 3.1 och 3.2. Avsnitt 3.8 
avser krisberedskap och berör flera sektorer. Även Avsnitt 3.13 Tillståndsprövning, 
miljöbedömning och tillsyn enligt miljöbalken berör de flesta sektorer och områden. I 
rapporten används begreppet den byggda miljön som omfattar såväl planerad som 
befintlig bebyggelse och anläggningar, samt parker och andra grönområden (Boverket, 
2022b).  

3.1 Fysisk planering och lovgivning 

Avsnittet rör fysisk planering och lovgivning av bebyggelse. Bestämmelser om plan-
läggning av mark och vatten och om byggande regleras bland annat i plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. För att plan- och bygglagstiftningen ska fungera krävs att de som är 
inblandade har god kunskap om sin roll och sitt ansvar, men även om andras ansvars-
områden och om kopplingen mellan dem (PBL Kunskapsbanken). Alla inblandade 
behöver även ha god kunskap om vad kraven i PBL innebär med avseende på omfattning 
och detaljeringsgrad av geotekniska utredningar.  

Efter planläggning, lovprocess eller anmälan, som avslutats med att lov och startbesked 
beviljas, tar byggprocessen vid. Den beskrivs i Avsnitt 3.3 projektering, byggande och 
förvaltning. 

 

Figur 3.1  Den fysiska planeringen är viktig i det förbyggande arbete med för att hindra att det 
skred ras och skred. 
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3.1.1 Aktörer 

Aktörer vid planläggning och byggande är bland annat staten, regioner, kommuner, 
exploatörer, byggherrar och fastighetsägare.  

3.1.1.1 Staten 

Staten anger ramarna för planering och byggande genom plan- och bygglagstiftningen 
som föreslås av regeringen och beslutas av riksdagen. Boverket har till uppgift att ge råd 
och stöd om, följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från 
tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Boverket har möjlighet att utfärda all-
männa råd till plan- och bygglagstiftningen samt utfärda föreskrifter i de fall regeringen 
har bemyndigat verket att göra det, (PBL Kunskapsbanken).  

Länsstyrelsen har olika roller i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Vid 
kommunens planläggning av mark- och vattenområden har länsstyrelsen dels en 
samrådande roll dels en rådgivande roll men även en tillsynsroll. De statliga intressen 
som länsstyrelsen har tillsyn över brukar kallas länsstyrelsens ingripandegrunder och i 
dessa ingår att länsstyrelsen ska ingripa om en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion. Vid 
planläggning enligt PBL är det länsstyrelsen som har det utpekade ansvaret att ta tillvara 
och samordnar de statliga intressena. Länsstyrelsen har till uppgift att hålla andra 
berörda statliga myndigheter informerade under samrådet. Länsstyrelsen har även ett 
ansvar att tillhandahålla planeringsunderlag till kommunerna.  

Länsstyrelsen ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL samt tillhörande 
föreskrifter och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd.  

Lantmäterimyndigheten ska under detaljplaneprocessen arbeta för att det framtida 
genomförandet av detaljplanen är förenligt med relevant lagstiftning.   

SGI har i sin regeringsinstruktion en särskilt utpekad roll att ge stöd åt kommuner och 
länsstyrelser rörande geotekniska säkerhetsfrågor (ras, skred och erosion) i plan-
processen. SGI granskar planer och tillhörande geotekniska underlag som remitteras av 
länsstyrelser eller kommuner. Myndigheten ska även bidra till effektivitet och kvalitet i 
plan- och byggprocessen genom att bistå myndigheter, kommuner och andra med råd-
givning i geotekniska frågeställningar. 

Flera statliga myndigheter tar fram, förvaltar och ansvarar för olika planeringsunderlag 
som regioner, kommuner och länsstyrelser kan använda i den fysiska planeringen. 

Domstolarna har en lagstadgad roll när beslut om att anta detaljplaner överklagas. 

3.1.1.2 Kommunen och byggnadsnämnden 

Kommunen har flera olika roller. Kommunen är myndighet, som regel även huvudman 
för allmän plats och i förekommande fall fastighetsägare. Det är kommunen som tar fram 
och beslutar om att anta översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
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Kommunfullmäktige beslutar bland annat i frågor om antagande och ändring av över-
siktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. Kommunfullmäktige får delegera till 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden (eller motsvarande) att anta detaljplaner och 
områdesbestämmelser som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd, vilken är en myndighetsnämnd 
bestående av förtroendevalda. Byggnadsnämnden beslutar om förhandsbesked, lov-, 
start- och slutbesked vid de olika skedena i lov- och byggprocessen. Byggnadsnämnden 
har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL. Till sin hjälp har 
nämnden en förvaltning med tjänstepersoner. Byggnadsnämndens tjänstepersoner är 
politikernas sakkunniga och ska sakligt bereda ärenden till nämnden enligt bestäm-
melserna i PBL och andra lagar och i vissa fall fatta beslut. 

3.1.1.3 Regionen 
Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden 
som till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas 
tillväxt och utveckling. Regionen kan även vara fastighetsägare. 

Regionens politiska beslut fattas av en folkvald församling, regionfullmäktige. Region-
fullmäktige utser en regionstyrelse som leder och samordnar arbetet. Dessutom finns ett 
antal nämnder som har till uppgift att behandla olika ärenden som ska tas upp i full-
mäktige. Nämnderna ska också verkställa de beslut som fattas. 

Av 7 kap. PBL framgår att regional fysisk planering ska ske i Region Stockholm och i 
Region Skåne. Från och med den 1 januari 2023 omfattas även Region Halland av 
bestämmelserna om regional fysisk planering i 7 kap. PBL. Dess förtroendevalda 
organisation med regionfullmäktige och regionstyrelse bär ansvar för framtagandet av en 
regionplan i enlighet med krav i PBL. 

Alla regioner har ett ansvar för utveckling och tillväxtarbete, regional utvecklings-
planering, vilket regleras i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förord-
ningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. 

3.1.1.4 Andra aktörer 
Ett flertal aktörer i samhället berörs av PBL:s bestämmelser. Vissa är nämnda i lagstift-
ningen, till exempel byggherren, och omfattas då direkt av bestämmelserna medan andra 
berörs mer indirekt. De som medverkar i plan- och byggprocessen är även andra aktörer, 
till exempel allmänheten, sakägare, exploatörer och fastighetsägare. Konsulter anlitas för 
att utreda förutsättningar för planläggning och byggnation.  

3.1.2 Skeden 
3.1.2.1 Regional fysisk planering 
Regionplanering handlar om att på en övergripande nivå planera och utreda frågor av 
regional betydelse som berör fler än en kommun. En regionplan ska ange de grunddrag 
för användningen av mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av 
bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för 
beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser (7 kap. 2§ PBL).  
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Regionplanen är dock inte rättsligt bindande. Den regionala planeringen bör också bidra 
till ökad kunskap och förståelse för hur samhällsförändringar påverkar kommuner och 
regioner och bidra till en mer samhällsekonomisk planering genom att stärka samordning 
och samarbete med transportinfrastruktur, trafik, kollektivtrafik, regionalt tillväxtarbete, 
fysisk planering och planering för bostadsförsörjning och anpassning till ett förändrat 
klimat (prop. 2017/18:266 sid 34). Det innebär att aspekter som ras och skred bör ingå i 
planeringen. 

3.1.2.2 Översiktsplan  
Alla kommuner ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen är inte rättsligt bindande, men ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska nyttjas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Kommunen ska på strategisk nivå klarlägga förhållanden som med hänsyn 
till de allmänna intressena i PBL kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut. I det 
ingår att klarlägga var det finns förutsättningar för naturolyckor.  

Från 2018 har det i PBL skett en förändring avseende klimatrelaterade risker med syfte 
att förbättra beredskapen i kommunerna. Tidigare fanns i PBL inget uttalat krav på 
kommunen att redogöra för sin syn på hur risker med översvämning, ras, skred eller 
erosion ska minska eller upphöra, utöver att lagen angav att byggnadsnämnden skulle 
vara uppmärksam och följa utvecklingen samt ta de initiativ som behövdes. Redan innan 
lagändringen 2018 skulle kommunen i översiktsplanen ta hänsyn till riskfaktorer vid 
lokalisering av ny bebyggelse och kommunen hade även en skyldighet att beakta konse-
kvenser av översiktsplanen. Efter lagändringen har det blivit tydligare att kommunen 
behöver bedöma och värdera risken för skador på den byggda miljön till följd av klimat-
relaterade risker och konsekvenser av översvämning, ras, skred och erosion. Avsikten 
med riskbedömningen är inte att bedöma markförhållandena för enskilda tomter eller på 
detaljnivå (jfr prop. 2017/18:163, s.13 (Regeringen 2018)). Bedömningen ska på en 
övergripande nivå identifiera områden där det finns risk för försämrad säkerhet, och där 
det därmed kan krävas mer detaljerade utredningar. Kommunerna är nu också skyldiga 
att arbeta strategiskt med hur riskerna ska kunna minska eller upphöra. Regeringen 
anger att riskbedömningar i huvudsak ska kunna genomföras med hjälp av existerande 
underlag.  

I samråds- och granskningsyttrande ställer länsstyrelsen samman sina synpunkter i 
skriftliga yttranden över planförslaget. Det kan vara synpunkter i sådana frågor som vid 
detaljplanering och bygglovsprövning kan utgöra grund för ingripande, till exempel 
påpekanden om att mellankommunala intressen eller hälsoskydds- och säkerhets-
intressen inte har tillgodosetts (PBL Kunskapsbanken). Kommunen ska redovisa läns-
styrelsens granskningsyttrande tillsammans med översiktsplanen när planen antagits. 

3.1.2.3 Detaljplan och områdesbestämmelser  
Kommunen har befogenhet att bestämma om och när ett område ska detaljplaneläggas. 
Det är kommunen som antar detaljplaner. Detta brukar benämnas som det kommunala 
planmonopolet. Regeringen kan undantagsvis och under vissa omständigheter anta en 
kommunal plan genom ett så kallat planföreläggande.   
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Kommunen får reglera markanvändning och bebyggelse med detaljplaner eller områdes-
bestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande och får 
rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av 
framtida bygglovsärenden (PBL Kunskapsbanken). 

Planläggningen ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ända-
mål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges till sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hus-
hållning. I planläggning och prövning enligt PBL ska bestämmelserna i 3 och 4 kapitlet 
miljöbalken om hushållning med mark- och vattenområden tillämpas. Med utgångspunkt 
i PBL ska kommunen göra en lokaliseringsprövning vid framtagandet av detaljplaner. I 
lokaliseringsprövningen ingår en lämplighetsbedömning i vilken kommunen bland annat 
ska bedöma om marken är lämplig i förhållande till risken för naturolyckor, som ras och 
skred, för såväl befintlig som nytillkommande bebyggelse. Frågor om kommunal 
ekonomi, hälsa, miljö, säkerhet och risker är centrala vid prövningen (PBL Kunskaps-
banken). 

För att kunna ta ställning till markens lämplighet i förhållande till frågor som ras och 
skred, krävs många gånger platsspecifika geotekniska utredningar och det är kommunen 
som har utredningsansvaret.  

Länsstyrelsen har under samrådet och granskningen en viktig roll att verka för att 
bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet och till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Vid behov remitterar 
länsstyrelsen ärenden till SGI som granskar dessa frågor. Länsstyrelsen kan under 
planprocessens olika skeden lämna synpunkter på planförslaget om marken inte bedöms 
som lämplig. Kommunen kan då behöva göra kompletteringar/justeringar så att lämplig 
markanvändning kan säkerställas. Om kommunen inte har tagit hänsyn till länsstyrelsens 
synpunkter då planen antas kan länsstyrelsen komma att överpröva planen. Om läns-
styrelsen vid överprövningen finner att beslutet om att anta planen kan antas innebära att 
bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till ras, skred och erosion ska länsstyrelsen upp-
häva beslutet. Om kommunen medger det får beslutet upphävas i viss del. När läns-
styrelsen upphäver kommunens beslut har kommunen möjlighet att överklaga läns-
styrelsens beslut till regeringen.  

Om en kommun lämnar ett positivt planbesked enligt PBL kan en fastighetsägare, en 
byggherre eller någon annan som tagit initiativ till planläggning börja ta fram planerings-
underlag. Om underlag tas fram av någon annan än kommunen är det kommunens 
ansvar att säkerställa kvaliteten på underlaget. Kommunen har alltså inte någon 
skyldighet att godta underlag som har tagits fram av någon annan aktör. (jfr prop. 
2020/21:131 sid. 84 (Regeringen, 2021)) (PBL Kunskapsbanken). 

Områdesbestämmelser kan, med stöd av PBL, upprättas inom begränsade områden som 
inte är detaljplanelagda. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt så som detaljplaner 
gör, men kan i vissa fall användas om kommunen exempelvis vill reglera skydds-
anordningar för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion (enligt 
4 kap. 42 § p 5 c PBL). 
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Med bestämmelser om villkor för lov eller startbesked kan kommunen på allmän plats 
och kvartersmark reglera att bygglov eller startbesked för en åtgärd som innebär en 
väsentlig ändring av markens användning inte får lämnas förrän en viss annan åtgärd 
först har genomförts. Enligt PBL är det möjligt att använda villkor för lov för att 
säkerställa markens lämplighet för bebyggande genom att villkora att en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd behöver vidtas innan bygglov eller startbesked kan ges. Det är enbart 
möjligt att ställa krav på sådana åtgärder på den egna tomten. Tanken är att den som 
söker lov ska ha tillgång till den mark som behövs för att kunna vidta åtgärderna. Det ska 
framgå av villkoret vilken skyddsåtgärd som ska utföras. Villkoret behöver kompletteras 
med en egenskapsbestämmelse om skydd mot störningar. Även om kommunen väljer att 
använda en planbestämmelse om villkor för lov så kan det finnas en möjlighet att vid 
lovprövningen bestämma att villkoret i stället ska vara uppfyllt för att startbesked ska 
kunna ges. Om kommunen inte vet vilka åtgärder som krävs är det inte möjligt att villkora 
åtgärden och därmed är det inte heller visat att marken är lämplig.  

En detaljplan kan bara reglera markanvändningen inom planens geografiska avgräns-
ning. Det går till exempel inte att hänvisa till viktiga åtgärder som ska behållas, utvecklas 
eller skapas utanför planområdet för att hantera risker. Detaljplanens avgränsning kan 
behöva anpassas för att rymma åtgärder som är nödvändiga för att kunna genomföra 
planen, men får dock inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till 
planens syfte och genomförandetid. 

Många hälso- och säkerhetsrisker kan skapa ett behov av åtgärder på en annan tomt, eller 
till och med utanför själva detaljplaneområdet. Det kan till exempel handla om risker för 
ras- och skred, som ofta påverkas av jord- och bergförhållanden utanför detaljplane-
området, markföroreningar där föroreningar kan spridas från angränsande områden via 
grundvattenflödet, risker från transporter av farligt gods, där åtgärder kan behöva vidtas 
på vägar och järnvägar utanför detaljplanen samt risker från industrier, där åtgärder kan 
behöva vidtas av verksamhetsutövaren. 

När åtgärder krävs utanför detaljplaneområdet går dessa risker inte att hantera med 
planbestämmelser. Kommunen kan inte heller med stöd av PBL kräva att en verk-
samhetsutövare ska vidta vissa åtgärder för att hantera risker enbart för att kommunen 
ska kunna anta en detaljplan. Om åtgärder som är nödvändiga för att kunna anta en 
detaljplan inte kan åstadkommas med planbestämmelser så krävs att dessa åtgärder 
vidtas innan detaljplanen antas eller säkerställs på annat sätt. Det är dock inte bara inför 
detaljplanens antagande som det är viktigt att säkerställa att åtgärderna finns på plats, 
det är självklart även viktigt att åtgärderna finns på plats och fungerar när detaljplanen 
genomförs och när den planlagda markanvändningen nyttjas. Frågor som rör åtgärdernas 
livslängd, drift och underhåll kan därför behöva belysas och lösas inför en detaljplans 
antagande. 

Den befintliga bebyggelsens verksamhet påverkas inte direkt av att en ny detaljplan 
vinner laga kraft. Det är först när en åtgärd ska utföras som detaljplanens nya krav blir 
gällande.  
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Detta brukar benämnas "rätt till pågående markanvändning". Det innebär att det inte går 
att ställa några krav på fastighetsägarna att bygga om sina hus eller åtgärda marken i 
enlighet med den nya planen. Sådana krav kan bara ställas när bygglov söks genom 
villkorade planbestämmelser.  

3.1.2.4 Bygglov  
Kommunens bygglovsprövning ser olika ut beroende på om det gäller lov utanför eller 
inom ett detaljplanelagt område. Det gäller till exempel frågor om markens lämplighet 
avseende risk för ras och skred. 

Vid bygglovsprövningen inom detaljplanelagt område ska kommunen säkerställa att 
detaljplanen följs. Eventuella åtgärder och restriktioner avseende geotekniska säkerhets-
frågor som ras, skred och erosion kan därmed bara beaktas i lovprövningen om planen 
har reglerat att sådana frågor ska beaktas i den senare prövningen. I annat fall förutsätts 
att dessa frågor redan är hanterade i samband med antagandet av detaljplanen, eftersom 
prövningen i detaljplanen syftar till att säkerställa att marken är lämplig att bebygga. Om 
planen reglerat att frågor om exempelvis ras eller skred ska hanteras i lovprövningen är 
det viktigt att det tydligt framgår i detaljplanen vad som krävs för att marken ska vara 
lämplig och att eventuella stabilitetsåtgärder sedan genomförs i tillräcklig omfattning 
innan byggnationen utförs.  

Det är i samband med beslut om bygglov eller startbesked som kommunen kan ställa krav 
på att fastighetsägaren ska utföra stabilitetsförbättrande åtgärder, och då under förut-
sättning att det finns stöd för det i detaljplanen.  

Även om ny kunskap har framkommit efter det att detaljplanen antagits är rätten att 
nyttja en byggrätt enligt en detaljplan stark. Har förhållandena ändrats så mycket att 
byggnation inte skulle anses vara lämplig så bör detaljplanen i stället upphävas. 

Vid en bygglovsansökan i områden utanför detaljplan ska en prövning av markens 
lämplighet göras i bygglovet, eftersom markens lämplighet inte sedan tidigare är prövad 
inom ramen för en detaljplan. I en lämplighetsprövning innefattas bland annat en 
bedömning av de geotekniska förutsättningarna avseende ras, skred och erosion.  

En bygglovsansökan kan också ha föregåtts av ett förhandsbesked, vilket innebär att en 
lokaliseringsprövning av markens lämplighet utifrån de allmänna intressena som anges i 
2 kap. PBL ska vara gjord vid ansökan om förhandsbesked. Det som är prövat i förhands-
beskedet ska inte prövas igen i bygglovet, vilket innebär att för ett positivt förhands-
besked ska prövningen avseende exempelvis ras och skred redan vara utförd.  

Förutsättningarna förändras med tiden och planer som tidigare befunnits lämpliga med 
hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet kan ha blivit inaktuella eller på 
annat sätt olämpliga med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller i förhållande till 
andra allmänna intressen. Byggnadsnämnden kan dock inte i detta fall avslå en ansökan 
om lov eller förhandsbesked med hänvisning till hälsa och säkerhet, eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion.  

  



Statens geotekniska institut  2022-12-22 
  1.1-2103-0202 

29 (176) 

Den möjlighet som PBL erbjuder kommuner som vill avvakta med att avgöra en lov-
ansökan är att besluta om anstånd med att avgöra frågan om lov eller förhandsbesked till 
dess att planarbete har avslutats. Det ger kommunen möjlighet att påbörja arbetet med 
att ändra eller upphäva den befintliga planen och, om kommunen vill, påbörja arbetet 
med att ta fram en ny. För att först därefter på nytt pröva frågan om lovets lämplighet 
med hänsyn till frågor om exempelvis hälsa, säkerhet och risk för olyckor. 

Avslutas inte planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhands-
besked kom in till byggnadsnämnden ska ärendet om lov eller förhandsbesked dock 
genast avgöras. 

3.1.2.5 Tillsyn  
Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska 
rättas. Tillsynsmyndighet är framförallt kommunens byggnadsnämnd som bland annat 
har till uppgift att bevaka att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygg-
lagstiftningen. Även länsstyrelsen, Boverket och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndig-
heter. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande eller påföljd 
så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i lagen, 
förordningen, föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. 

Länsstyrelsen har tillsynsansvar i planprocessen och ska upphäva en kommuns beslut om 
att anta en detaljplan om den kan antas innebära att bebyggelsen blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. Det är möjligt för kommunen att överklaga detta beslut till regeringen för 
avgörande i frågan. Motsvarande gäller även för beslut om lov och förhandsbesked, om 
länsstyrelsen inom ett visst geografiskt område, så kallat tillsynsområde, har beslutat att 
lov och förhandsbesked ska överprövas. 

Länsstyrelsen har en roll att ge tillsynsvägledning i länet genom att ge byggnadsnämnden 
råd och stöd i nämndens tillsynsarbete, följa upp och utvärdera byggnadsnämndens till-
synsarbete och lämna uppgifter till Boverket om länsstyrelsens tillsynsvägledning och 
utvecklingen av byggnadsnämndens tillsynsarbete. 

Boverket har i samverkan med SGI och MSB tagit fram en tillsynsvägledning avseende 
naturolyckor (Boverket, 2019). Den klargör vilket underlag som behövs för länsstyrel-
sernas prövning och hur bebyggelse bör vara utformad för att anses lämplig i förhållande 
till risken för skred, ras och erosion. 

3.1.3 Skadestånd och finansiellt stöd 
I Klimatanpassningsutredningens betänkande (SOU 2017:42) dras slutsatsen att kommu-
nens juridiska ansvar för ny bebyggelse är kopplat till detaljplan och att det därmed är 
myndighetsutövningen i och med att en detaljplan antas som kan ge ett skadestånds-
ansvar. Genomförandetiden för en detaljplan varierar mellan 5–15 år efter det att planen 
antagits. Vidare anger betänkandet att skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att en 
detaljplan antagits. 

Nybyggnation sker som beskrivits ovan även i områden med äldre detaljplaner, vilket då 
innebär att skadeståndsansvaret för planen redan på förhand kan vara preskriberat.  
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I Klimatanpassningsutredningen dras slutsatsen att de anförda osäkerhetsfaktorerna och 
preskriptionsbestämmelserna innebär att kommunens skadeståndsansvar i praktiken är 
urvattnat och att det därför många gånger blir svårt för en fastighetsägare att utkräva ett 
ansvar av kommunen för skador, utifrån kommunens ansvar för ny bebyggelse. 

Fastighetsägaren ansvarar för förhållandena på sin egen fastighet. Det är dock högst san-
nolikt att det är många fastighetsägare som inte är medvetna om att det även innefattar 
ras- och skredproblematik.  

Det kan vara svårt för en fastighetsägare att säkerställa säkerheten för den egna fastig-
heten då det i många fall innebär att åtgärder skulle behöva utföras på angränsande 
fastigheter, som kan vara såväl privatägda som ägda av offentlig aktör (stat, kommun, 
etcetera). I sådana situationer är det också troligt att mark med låga säkerheter mot ras 
eller skred berör flera fastighetsägare, varför samordning är nödvändig för att 
åstadkomma en åtgärd.  

Nödvändiga åtgärder kan ibland komma att påverka andra värden, till exempel natur-
värden. Beroende på åtgärdernas omfattning i ett naturområde eller vattendrag kan det 
behövas dispens, anmälan eller tillstånd från länsstyrelsen eller av mark- och miljö-
domstolen för att åtgärderna ska kunna genomföras. 

Stabilitetsförbättrande åtgärder är många gånger kostsamma. Kommunen kan söka 
statsbidrag för utredning och genomförande av stabilitetsförbättrande åtgärder hos MSB 
eller SGI, beroende på var området ligger geografiskt. Bidrag från SGI gäller åtgärder i 
anslutning till Göta älv. SGI:s ärenden hanteras av sekretariatet för Göta älv och beslutas 
av GD. Delegation för Göta älv är rådgivande till SGI.  

3.1.4 Planeringsunderlag, vägledning och riktlinjer för stabilitetsutredningar 
Nationella myndigheter tar fram planeringsunderlag, vägledningar och riktlinjer som stöd 
till kommunernas planläggning. Nedan följer några exempel på vägledningar som finns 
att ta del av både när det gäller ämnesområdet ras och skred och när det gäller vägledning 
kring planläggning kopplat till frågorna.  

PBL kunskapsbanken är Boverkets handbok till plan- och bygglagen. PBL kunskaps-
banken är uppdelad i olika sakområden. Det finns vägledning om bland annat region-, 
översikts- & detaljplanering, lov & byggprocessen, Boverkets byggregler och bygg-
produkter. Det finns också teman, ämnen som omfattar flera delar av plan- och bygg-
lagen. PBL kunskapsbanken innehåller information som bidrar till förståelse för 
planläggningsprocessen i grunden och som gör det lättare att kunna koppla den 
kunskapen till kunskap om ras och skred. Nedan följer några specifika vägledningar på 
PBL kunskapsbanken som kopplar till ras och skred. 

Boverkets ”Tillsynsvägledning naturolyckor” finns att ta del av på PBL kunskapsbanken 
liksom Temat ”Hälsa, säkerhet och risker”. Tillsynsvägledningen avseende naturolyckor 
syftar till att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner gällande 
risken för översvämning, ras, skred och erosion (Boverket, 2020e). Vägledningen om 
hälsa, säkerhet och risker handlar om tillämpning av plan- och bygglagen (PBL) med 
hänsyn till människors hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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På PBL kunskapsbanken finns även en vägledning om klimatrisker i översiktsplanering 
(Boverket, 2022c). Vägledningen handlar om hur kommunen kan hantera 
klimatrelaterade risker i sin översiktsplanering och vad som avses med klimatrelaterade 
risker i det sammanhanget. Den beskriver hur länsstyrelsen kan ge stöd i arbetet och hur 
kommunen kan genomföra en riskbedömning. Vägledningen förklarar innebörden av 
PBL:s krav att kommunen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker och visar på strategier 
som kan användas för att hantera riskerna. Den visar också hur en kontinuerlig översikts-
planering fungerar som stöd för att successivt vidareutveckla arbetet med klimatanpass-
ning av den byggda miljön. Vägledningen behandlar i första hand lagkravet om att 
kommunen i översiktsplanen ska ge sin syn på risker för översvämning, ras, skred och 
erosion som är klimatrelaterade. Den berör även behovet av att hantera andra typer av 
klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen. 

En vägledning som beskriver kartunderlag om ras, skred och erosion har gemensamt 
tagits fram av åtta statliga myndigheter (SGI 2018).  Vägledningens syfte är att ge en bild 
av vilka kartunderlag som finns framtagna för frågeställningar inom ras, skred och 
erosion samt hur de kan användas och tolkas. Dessa underlag kan ge en bra grund för 
strategiska val och beslut för långsiktig säker och hållbar markanvändning vid planering. 
Vägledningen är ett stöd till en gemensam kartvisningstjänst, se 
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/. Som komplement till texten i vägledningen finns 
produktblad för alla underlag.  

Vägledningen med tillhörande kartvisningstjänst kan användas för att identifiera 
områden med förutsättningar för ras, skred och erosion. Den är inte geografiskt och 
geotekniskt heltäckande och kan därför inte användas för att utesluta att förutsättningar 
för ras, skred och erosion förekommer eller kan skapas inom andra områden. Det saknas 
till exempel underlag för att bedöma några av de geotekniska säkerhetsfrågorna som 
branta bergsslänter med förutsättningar för ras och blocknedfall samt områden med 
förutsättningar för ras i friktionsjord.  

I många fall behöver den geotekniska informationen vara mer detaljerad än de ovan 
beskrivna underlagen, framförallt vid detaljplaneläggning, förhandsbesked och 
bygglovgivning. Då behöver kommunen ta fram platsspecifika geotekniska utredningar 
inom områden där det finns förutsättningar för ras och skred. 

Praxis är att geotekniska underlag avseende stabilitet i jord som tas fram idag bygger på 
Skredkommissionens Rapport 3:95 (Skredkommissionen 1995), med tillhörande 
tillämpningsdokument utifrån Eurokod: Implementeringskommissionen för Europa-
standarder, IEG, Rapport 4:2010 (Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga 
slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar) eller IEG Rapport 6:2008, 
rev 1 (Slänter och bankar. Tillämpningsdokument för SS-EN 1997-1, Kapitel 11 och 12). 
IEG:s rapport är en vägledning baserad på Skredkommissionens rapport 3:95 och 2:96 
Skredkommissionen (1996) och ska användas för befintlig bebyggelse men kan även 
nyttjas vid planläggning. För planläggning och nybyggnation används IEG Rapport 
6:2008, rev 1 (Slänter och bankar. Tillämpningsdokument för SS-EN 1997-1, Kapitel 11 
och 12).  

http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
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Boverket skriver i tillsynsvägledningen för naturolyckor (PBL Kunskapsbanken) att vid 
lämplighetsbedömningen måste effekten av ett förändrat klimat under den planerade 
bebyggelsens förväntade livslängd beaktas. Effekter av ett förändrat klimat i form av 
ändrade yt- och grundvattennivåer, ändrade flöden i vattendrag, ändringar i neder-
bördens intensitet och varaktighet, ändrad frekvens av extremhändelser och ändrade 
mark- och vattenförhållanden i övrigt kan påverka marken så att risker för ras och skred 
ökar. 

Det kan vara svårt för kommunen att fullt ut bedöma hur klimatförändringen kommer att 
påverka stabilitetsförhållandena inom ett område. Underlag för att beskriva hur klimat-
förändringen påverkar förutsättningarna på en specifik plats saknas många gånger. SMHI 
har tagit fram hur klimatparametrar (temperatur, nederbörd, tillrinning, vattenstånd) 
kan komma att förändras för flera län, men det saknas kunskap avseende deras effekter 
på klimatlasterna (portryck, grundvatten, vattentryck, snölast, vindlast) som har betyd-
else för geotekniska konstruktioner och stabiliteten för naturliga slänter. Vid geoteknisk 
utredning kan det exempelvis behövas analyser om stabiliteten är känslig för variationer i 
portryck och grundvatten samt hur framtida ökade flöden påverkar erosion och i förläng-
ningen stabilitetsförhållanden.  I de anvisningar som finns för stabilitetsutredningar idag 
saknas vägledning kring storleken på de klimatlaster som påverkar stabilitetsberäkning-
arna eftersom kunskapen saknas. Det finns inte heller tydlig vägledning kring hur 
erosionen kan utredas för olika vattendrag idag eller för framtida förhållanden. 

SGI utför en uppdatering av Skredkommissionens Rapport 3:95, anvisningar för slänt-
stabilitetsutredningar för att inkludera den kunskap som tillkommit sedan rapporten gavs 
ut 1995. Rapporten är tänkt att publiceras under första kvartalet 2023. För att även 
kunna inkludera effekterna av ett förändrat klimat krävs ytterligare forskning och 
utveckling. 

Länsstyrelsen har ett ansvar att bistå kommunerna med planeringsunderlag angående 
allmänna intressen och att ge vägledning om hur allmänna intressen ska beaktas i plan-
processen. Länsstyrelsen samlar planeringsunderlag i Planeringskatalogen. 

Länsstyrelserna publicerar även regionala underlag som stöd för den fysiska planeringen. 
Till exempel har Länsstyrelsen Västra Götalands län publicerat två vägledningar som stöd 
för att tolka de nationella statliga planeringsunderlagen, ”Planeringsunderlag avseende 
klimatfrågor - Begränsa klimatpåverkan och riskerna med ett förändrat klimat genom 
fysisk planering” (2016) samt ”Riskanalyser i ÖP - Planeringsunderlag och förslag på 
metoder” (2020). 

3.1.5 Samverkan 
Det finns flera myndighetsnätverk och samverkansorgan inom sektorn. Samverkan sker 
lokalt inom kommuner och länsstyrelser och regionalt mellan kommun och länsstyrelse. 
Det finns även nätverk och samverkansorgan mellan nationella myndigheter som arbetar 
med frågor avseende ras och skred. Länsstyrelserna har nätverk för samverkan med sina 
kommuner. Länsstyrelserna har även nätverk där de samverkar mellan länsstyrelserna 
både på chefsnivå och på handläggarnivå.  
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Exempel på nätverk och samverkansorgan mellan nationella myndigheter är Delegatio-
nen för ras, skred och erosion, Myndighetsnätverket för klimatanpassning samt Arbets-
grupp naturolyckor. Ofta finns även representanter från länsstyrelse och kommun i 
nätverken och samverkansorganen. 

Samverkan är nödvändig för att genomföra relevanta insatser, för att undvika dubbel-
arbete eller för att nödvändiga insatser inte ska falla mellan stolarna. Det finns många 
myndighetsnätverk och det kan finnas synergieffekter om dialog sker mellan nätverken. 
Nätverken behöver vara tydliga med syfte och mål och medverkande myndigheter 
behöver ha tagit ställning till vilka frågor som ska drivas i respektive organ för att 
samverkan ska bli effektiv. 

Ett gott samverkansexempel lokalt när det gäller geotekniska frågor är inom Göteborg 
Stad som har intern samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och bolag genom 
”Stadens georåd”. I denna konstellation lyfts löpande geotekniska frågor som är 
förvaltningsövergripande för att på så sätt verka för en bättre samverkan kring 
exempelvis hanteringen av ras- och skredrisker inom kommunens verksamheter.  

3.1.6 Kommunernas arbete med geotekniska risker  
2019 genomförde länsstyrelserna en tematisk uppföljning av tillämpningen av PBL som 
omfattade temat hur kommunerna arbetar med geotekniska risker. Boverket har 
sammanställt rapporteringen i en tema del i en rapport från 2021 som redovisar den 
årliga uppföljningen av plan- och bygglagstiftningens tillämpning, (Boverket 2021a). 
2018 hade Boverket i uppdrag av regeringen att utveckla en tillsynsvägledning avseende 
risken för ras, skred och erosion. Syftet med uppdraget var att tillsynsvägledningen ska 
skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas 
tillsyn är samordnad och förutsebar. I samband med uppdraget sammanställde Boverket 
en rapport för att redovisa hur uppdraget utförts men även för att lyfta ett antal fråge-
ställningar där vidare insatser kan behöva övervägas framöver (Boverket 2019). 

Flera av de svårigheter och problem som har framkommit i uppföljningen har tidigare 
uppmärksammats i Boverkets arbete med tillsynsvägledning för ras, skred och erosion 
(Boverket 2019). 

3.1.6.1 Översiktsplan 
Av länsstyrelsernas uppföljning (Boverket 2021a) framgår att de geotekniska riskerna 
ofta hanteras på en mycket övergripande nivå i översiktsplanerna. 66 av 142 svarande 
kommuner angav att varken analys eller värdering av geotekniska risker gjorts i gällande 
översiktsplan trots att det fanns kända geotekniska risker. 67 av de 179 kommuner som 
svarat på enkäten avseende bygglov angav att översiktsplanen innehåller vägledning eller 
riktlinjer som ger stöd vid handläggning av förhandsbesked eller bygglov i områden 
berörda av geotekniska risker, medan 102 svarade att sådan vägledning inte fanns. 
Resultaten visar på att merparten av kommunernas översiktsplaner inte innehåller någon 
analys och värdering av geotekniska risker. Detta innebär att lämplighetsprövningen av 
bebyggelseutveckling med avseende på geotekniska frågeställningar ofta skjuts till senare 
skeden som vid detaljplan eller bygglov.  
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Flera länsstyrelser framför önskemål om att kommunerna ska utveckla sitt arbete med 
geotekniska risker i översiktsplanerna för att uppnå lagstiftningens syfte och underlätta 
för efterföljande planering och lovgivning (Boverket 2019). 

3.1.6.2 Detaljplan 
För detaljplaner är det önskvärt att geotekniska förutsättningar beaktas tidigt i plan-
processen för att undvika en onödigt utdragen planprocess och kostsamma åtgärder 
(Boverket 2021a). 126 av 160 kommuner svarade att de beaktar geotekniska risker redan 
i beredning av planbesked och 123 kommuner svarade att det är vanligast att geotekniska 
undersökningar tas fram innan samråd. Det är positivt att så många kommuner tar fram 
geotekniska underlag i tidiga skeden vid detaljplanläggning av områden. 

Av den enkät som länsstyrelserna genomförde 2019 framgår att av de som jobbar med 
detaljplaner framförs att det är otydligt vilka krav på utredningar som kan ställas i detalj-
planeskedet och vad som kan lämnas till byggskedet. Kommunerna angav även att det 
finns svårigheter med att i detaljplan reglera stabilitetsförbättrande åtgärder utan att 
detaljstyra tekniklösningar (Boverket 2021a). Det framförs också att det kan vara svårt att 
säkerställa att stabilitetsförbättrande åtgärder genomförs, detta gäller särskilt när 
åtgärder behöver genomföras utanför tomten, berör flera fastigheter eller behöver 
genomföras utanför planområdet. 

Flera kommuner lyfter också problem kopplat till befintlig bebyggelse. Det kan handla om 
hur befintlig bebyggelse i riskområden kan hanteras i nya planer. Det kan också handla 
om hur befintlig bebyggelse i äldre planer kan hanteras, där frågorna om geoteknik 
kanske inte utretts eller där förutsättningarna har förändrats exempelvis utifrån ett 
ändrat klimat (Boverket 2021a). 

3.1.6.3 Bygglov 
Även de som jobbar med bygglov och förhandsbesked framför att det är otydligt i vilket 
skede som olika utredningar kan krävas. Också problem kopplat till äldre planer och 
befintlig bebyggelse lyfts. Särskilt äldre planer som inte har beaktat geotekniska förut-
sättningar fullt ut, eller planer där förutsättningarna förändrats, vållar bekymmer då 
utgångspunkten i PBL är att bygglov ska beviljas om de följer detaljplanen. 

3.1.6.4 Kompetens 
I samband med att Boverket tog fram tillsynsvägledning ras, skred och erosion konsta-
terades att kompetens inom geotekniska frågeställningar ofta saknas både inom kommun 
och länsstyrelse. Detta är något som också bekräftas i den uppföljning länsstyrelserna 
genomförde under 2019. I uppföljningens enkät ställdes frågan avseende om det finns 
geoteknisk kompetens inom kommunen som kan bistå vid framtagande av detaljplaner. 
Av 160 svarande kommuner angav 136 att denna kompetens saknas. I samma enkät 
angav de som arbetar med bygglov och förhandsbesked av 178 svarande kommuner att 
100 inte har tillgång till geoteknisk kompetens medan 55 svarade att de hade tillgång till 
extern kompetens genom till exempel konsult. 16 svarade att de hade tillgång till 
geoteknisk kompetens i nämnden eller inom annan avdelning. Rapporteringen visar 
sammantaget att en stor majoritet av kommunerna inte har egen geoteknisk kompetens 
för att bedöma markens lämplighet i samband med planläggning och lov.  
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Boverket anger i rapporten att detta inte behöver vara ett problem så länge kommunen 
har tillräcklig kompetens att upphandla konsulter och bedöma utredningarnas kvalitet 
och relevans i förhållande till aktuell beslutssituation. Vissa kommuner upplever det som 
ett problem enligt den tematiska uppföljningen. Av länsstyrelsernas rapporter framgår att 
länsstyrelserna också i vissa fall saknar tillräcklig geoteknisk kompetens för att kunna 
bedöma utredningarnas kvalitet och avgränsning i förhållande till beslutssituationen att 
bedöma markens lämplighet. SGI ska enligt sin instruktion ge stöd åt kommuner och 
länsstyrelser i planprocessen gällande geotekniska säkerhetsfrågor. Uppföljningen visar 
att behovet av stöd i dessa frågor är stort. Flera kommuner efterfrågar även kompetens-
höjande insatser i form av utbildning och vägledningsmaterial. 

3.1.6.5 Vägledning 
I uppföljningen (Boverket 2021a) önskade kommunerna tydligare vägledning kring hur 
de nationella underlagen kan användas i planeringssammanhang. Kommunerna önskar 
även tydligare vägledning som hjälper dem att avgöra under vilka förutsättningar det 
krävs detaljerade geotekniska utredningar (Boverket 2021a). Boverket lyfte i rapporten 
Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion (Boverket 2019) att tydliga 
riktlinjer från centrala myndigheter angående val av utredningsmetodik och val av 
lämpliga säkerhetsnivåer skulle kunna underlätta för både kommuner och länsstyrelser i 
planprocessen. Boverket anger att det kan övervägas om vissa delar av Skredkommissio-
nens anvisningar och IEG:s vägledningar borde införas som allmänna råd eller föreskrift 
från central myndighet. 

3.1.6.6 Planeringsunderlag 
Flera kommuner framför önskemål om utvecklade nationella planeringsunderlag med 
tydlig vägledning hur underlagen kan användas i plan- och byggprocessen. Bland de 
huvudsakliga önskemålen framförs mer detaljerat underlag med högre upplösning. Det 
önskas också mer differentierat underlag som pekar ut områden med särskilt stora risker. 
Ett annat önskemål som framförs av flera kommuner är utvecklade geotekniska underlag 
som tar hänsyn till klimatförändringen. 

De nationella planeringsunderlagen kompletteras ofta av lokala utredningar och många 
kommuner har sammanställt underlagen i kartskikt eller databaser som stöd för hand-
läggare. Av de 169 kommunerna som svarade på byggenkäten angav 73 att kommunen 
har ett eget kartprogram där det finns skikt som visar var geotekniska risker finns i 
kommunen och 65 svarade att de samlat geotekniska utredningar som tagits fram inom 
kommunen i ett sökbart skikt eller register (Boverket 2021a). 

3.1.6.7 Klimatförändringens effekter 
I länsstyrelsernas uppdrag 2019 att följa upp hur kommunerna arbetar med geotekniska 
risker, framkom att klimatförändringens effekter på geotekniska risker beaktas i liten 
utsträckning i planering och byggande (Boverket 2021a). Exempelvis angav 60 % av de 
kommuner som svarat på översiktsplanenkäten att klimatförändringens effekter på 
geotekniska risker inte har beaktats i gällande översiktsplan. 

  



Statens geotekniska institut  2022-12-22 
  1.1-2103-0202 

36 (176) 

Många kommuner efterfrågar utvecklade planeringsunderlag och vägledning som beaktar 
klimatförändringen. I Boverkets arbete med att ta fram tillsynsvägledning för ras, skred 
och erosion konstaterades också att det finns ett stort behov att utveckla metodik och 
vägledning för att på ett systematiskt sätt beakta ett förändrat klimat i geotekniska 
underlag och utredningar. 

3.1.7 SGI:s erfarenhet från granskning av översiktsplaner och detaljplaner 
Vid planläggning av områden behöver de geotekniska säkerhetsfrågorna utredas för att 
klarlägga under vilka förhållanden och utifrån vilka förutsättningar marken är lämplig att 
bebygga. SGI har ett stöd som riktar sig till kommuner och länsstyrelser som innebär att 
SGI granskar planerna tillsammans med det geotekniska underlag som tas fram i 
planprocessen för att se om frågorna är tillräckligt utredda för aktuellt skede samt om 
nödvändiga åtgärder och restriktioner är införda i planerna för att marken ska bli lämplig 
att bebygga i kommande skeden. Med geotekniska säkerhetsfrågor menas ras, skred, 
erosion, slamströmmar, bergras och blocknedfall. 

Nedan följer några reflektioner som bygger på erfarenheter från SGI:s granskning av 
kommuners planer samt den samverkan med geotekniska konsulter som genomförts i 
detta projekt.  

3.1.7.1 Översiktsplan 
Det är nödvändigt att kommunen har en god uppfattning om de geotekniska förutsätt-
ningarna vid planläggning, förhandsbesked och bygglov. För områden med komplexa 
geotekniska frågeställningar eller slänter med stor geografisk utbredning kan det vara 
omöjligt att åtgärda risker avseende ras och skred inom områden som omfattas av en 
enskild detaljplan. Detta blir särskilt påtagligt där det finns risker som kan påverka större 
områden till exempel vid förutsättningar för slamströmmar och i områden med kvicklera. 
För sådana områden kan det krävas stabilitetsförbättrande åtgärder utanför detaljplanen 
för att göra marken i detaljplanen lämplig. De geotekniska säkerhetsfrågorna behöver 
därför belysas redan på strategisk nivå i översiktsplanen för att riskerna ska kunna 
hanteras vidare innan områden detaljplaneläggs eller handläggs som lovärenden i 
områden utanför områdesbestämmelser och detaljplan. Det kan vara nödvändigt att ta 
fram mer detaljerat geotekniskt underlag än vad som finns tillgängligt för översiktsplanen 
inom större områden än vad en kommande detaljplan omfattar. Detta för att kunna 
bedöma hur riskerna är möjliga att hantera om man vill använda marken för byggnation. 
Normalt är inte de statliga planeringsunderlagen tillräckliga för denna typ av 
bedömningar utan behöver kompletteras med platsspecifika geotekniska utredningar som 
kommunen tar fram. 

3.1.7.2 Detaljplan 
Vid detaljplaneläggning krävs geotekniska utredningar i områden med förutsättningar för 
ras och skred för att bedöma områdets lämplighet samt eventuella nödvändiga skydds-
åtgärder. De geotekniska utredningar som genomförs ska förutom befintliga förhållanden 
även ta hänsyn till de förutsättningar och den markanvändning som den nya planen 
medger. Den geotekniska utredningen behöver vara anpassad för aktuell detaljplan för att 
kunna bedöma under vilka förutsättningar marken är lämplig att bebygga.  
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Den geotekniska utredningen behöver även ha rätt omfattning och kvalitet avseende 
geotekniska undersökningar och analyser för att stabiliteten ska vara tillräckligt utredd.  

SGI:s erfarenheter från granskning av detaljplaner är att de geotekniska utredningar som 
utförts inte alltid fångar upp de förutsättningar avseende markanvändning som planen 
medger. Ett konkret exempel är när de markbelastningar som planen medger inte tas 
med i de stabilitetsberäkningar som genomförs. Ofta önskar kommunen att planerna görs 
flexibla avseende placering av byggnader, höjdsättning etcetera, vilket inte alltid är 
möjligt om det föreligger risk för olyckor eftersom ökade belastningar och förändrade 
marknivåer kan påverka risken för ras och skred. Områden utanför planområdet utreds 
inte alltid. Detta innebär att områden utanför planen, som kan påverka planen, inte alltid 
uppmärksammas.  

Om det vid detaljplaneläggning visar sig att det krävs geotekniska åtgärder och restrik-
tioner för att göra marken lämplig för byggnation så behöver det säkerställas att dessa 
genomförs innan byggnationen påbörjas eller i samband med byggnation. Detaljplanerna 
behöver vara tydliga avseende vad som krävs för att marken ska bli lämplig för aktuell 
markanvändning. Enligt SGI:s bedömning är många detaljplaner otydliga kring vad som 
krävs för att göra marken lämplig i frågor om ras och skred. Det kan bland annat bero på 
svårigheten att både i och utanför planområdet reglera åtgärderna men även på att 
frågorna inte är klarlagda i detaljplaneskedet. I förlängningen kan detta leda till att 
nödvändiga åtgärder inte utförs innan bebyggelsen kommer på plats.  

Planbestämmelserna får enligt PBL kunskapsbanken inte vara mer detaljerade än vad 
som behövs med hänsyn till planens syfte. Planbestämmelserna kan inte hänvisa till 
andra handlingar som till exempel en geoteknisk utredning. Ur geoteknisk synvinkel är 
det möjligt att olika åtgärder kan vara lösningen på ett stabilitetsproblem. Ur byggtek-
niskt perspektiv vill man många gånger avvakta att välja exakt åtgärd till dess att detalj-
projekteringen genomförts för att kunna optimera åtgärderna. Enligt SGI:s bedömning 
råder oklarheter kring hur det är möjligt att utforma planbestämmelser utan att låsa in sig 
i en specifik åtgärd om flera åtgärder är möjliga att genomföra för att lösa ett stabilitets-
problem.  

SGI:s erfarenheter är också att det geotekniska underlag som tas fram kan innehålla 
kvalitetsbrister avseende geotekniska undersökningar och utvärderingar i förhållande till 
Eurokoden och Skredkommissionens anvisningar, vilket innebär att stabiliteten inte blir 
tillräckligt klarlagd. I många fall justeras detta under planprocessens gång genom att SGI 
granskar, länsstyrelsen yttrar sig och kommunen justerar planerna. Men i några fall 
hänger bristerna med in i en antagen plan vilket leder till att länsstyrelsen behöver 
överpröva planen. Planer som överprövas på grund av att de geotekniska riskerna inte är 
tillräckligt hanterade innebär ofta både förseningar av projekten, kompletterande 
utredningar och att utökade resurser tas i anspråk hos både kommun, länsstyrelse och 
SGI. Om frågorna utreds i rätt omfattning i tidiga skeden får vi en effektivare hantering 
genom processen och möjligheter till en bättre slutprodukt. 

SGI:s erfarenhet från granskning av detaljplaner är att frågor som ska vara klarlagda i 
detaljplaneskedet ibland hänskjuts till bygglov. 
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Kommuner har bristfälliga underlag som redovisar vilka stabilitetsförbättrande åtgärder 
som genomförts historiskt samt hur de har utformats och vilket underhåll som vidtagits. 
Detta kan ställa till problem då områden ska detaljplaneläggas eftersom det är oklart hur 
marken kan användas för att stabiliteten ska förbli tillfredställande över tid. Det kan även 
vara svårt att i efterhand verifiera en geoteknisk konstruktion som har betydelse för ett 
områdes stabilitet när det saknas dokumentation avseende åtgärden.   

3.1.7.3 Kompetens 
SGI:s erfarenhet både från våra granskningar i planärenden och då vi arbetar som 
beställarstöd för geotekniska frågor på uppdrag av kommuner, är att många kommuner 
och länsstyrelser inte har tillräcklig egen kompetens för att kunna upphandla och bedöma 
de handlingar som konsulter tar fram. Kommunerna lutar sig mot konsulterna och SGI:s 
granskning i planerna för att kunna ta beslut i planprocessen. Att planerna och den 
geotekniska utredningen inte stämmer överens pekar på att konsulterna inte får i 
uppdrag att vara delaktiga i hela planprocessen utan enbart gör begränsade insatser. 
Konsulterna har inte alltid tillräckliga kunskaper om PBL för att kunna efterfråga den 
information man behöver och för att veta vilket geotekniskt underlag som behöver tas 
fram i de olika skedena av planprocessen. Oklara förutsättningar vid upphandlings-
processen kan även vara en orsak till att utredningarna inte blir kompletta från början. 

3.1.7.4 Geotekniskt underlag 
För att kunna använda marken på ett hållbart sätt och undvika stabilitetsförbättrande 
åtgärder bör den geotekniska utredningen vara ett underlag att utgå ifrån vid planarbetet 
och ta hänsyn till vid val av markanvändning. I praktiken utförs idag många geotekniska 
utredningar utifrån att markanvändningen redan har bestämts innan geotekniskt 
underlag finns framme. Då går den geotekniska utredningen ut på att ta reda på vilka 
geotekniska åtgärder och restriktioner som krävs för att göra marken lämplig. Om den 
geotekniska utredningen finns framme i tidigt skede kan den istället utgöra ett av 
underlagen att planera utifrån både på strategisk nivå (lokalisering i översiktsplan) och 
vid placering av byggnader, planering av marknivåer med mera i enskilda detaljplaner. 
Om den geotekniska utredningen finns framme tidigt kan planen utformas så att behovet 
av geotekniska förstärkningsåtgärder och restriktioner minskar. Då finns även bättre 
förutsättningar för ett hållbart markbyggande utifrån frågor som ras och skred. En 
förbättrad hantering i förhållande till frågorna är att geotekniskt underlag alltid utgör en 
del av beslutsunderlaget när beslut om val av markanvändning tas i områden med 
förutsättningar för ras och skred och komplexa geotekniska förhållanden. En annan 
förbättring kan vara att använda geotekniska underlag med rätt detaljeringsgrad och rätt 
kvalitet utifrån de frågor som behöver besvaras i de olika planeringsskedena.  

Ju mer adekvat geotekniskt underlag som finns framme i de olika skedena av planproces-
sen desto bättre förutsättningar har kommunen att se till helheten i förhållande till 
planering avseende ras och skred. Det underlättar även för kommunen att avgöra hur 
dessa frågor kopplar till andra tekniska frågor, som hantering av dagvatten med mera. 
Det finns en risk med att den övergripande planläggningen i förhållande till geotekniska 
frågor blir för övergripande och att större delen av planeringen i stället sker i projektform 
i enskilda detaljplaner. Då tappas helhetsperspektiven bort både vad gäller landskaps-
perspektivet och förhållandet till andra frågor som dagvatten. 
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3.1.7.5 Klimatförändringens effekter 
SGI:s erfarenhet utifrån granskning av översiktsplaner är att man i översiktsplanen på en 
övergripande nivå beskriver hur klimatförändringen generellt kan påverka stabilitets-
förhållanden. Däremot beskrivs sällan hur klimatförändringen kan påverka förhållandena 
inom aktuell översiktsplan.   

I detaljplaner tas ibland hänsyn till klimatförändringens effekter genom att göra känslig-
hetsanalyser och bedöma framtida klimatpåverkan i form av ökade grundvattennivåer/ 
portryck och en ökad erosion. Bedömningarna är dock inte underbyggda med prognoser 
från den enskilda platsen eftersom det saknas uppgifter om hur klimatförändringen 
påverkar till exempel grundvattennivåer och portryck lokalt. Bedömningen av erosion 
bygger sällan på beräkningar av erosion utifrån prognoser för framtida flöden och 
vattenhastigheter i vattendrag utan är bedömningar gjorda av enskilda konsulter. Det 
saknas riktlinjer avseende hur storleken på dessa parametrar kan bestämmas i förhåll-
ande till ett framtida klimat och det finns således inget enhetligt sätt att genomföra dessa 
bedömningar på. 

3.1.8 Analys av sektorn 
För att det ska finnas förutsättningar för ett hållbart markbyggande utifrån frågor som ras 
och skred behöver geotekniskt underlag vara framtaget i ett tidigt skede så att underlagen 
blir en del av beslutprocessen. Kommunala tjänstepersoner och geotekniska konsulter 
upplever att de i många fall har liten påverkan på detaljplanens utformning och hur mark 
ska disponeras och användas. De arbetar från givna förutsättningar utifrån politiska 
inriktningar med att hitta stabilitetsförbättrande åtgärder som innebär att planförslaget 
kan genomföras. Geotekniska frågor blir därmed inte styrande för val av markanvändning 
eller placering av byggnader, anläggningar etcetera. Möjligheterna att planera och bygga 
hållbart utifrån markförhållanden minskar ju längre i plan- och byggprocessen man 
kommer, eftersom det krävs en anpassning till platsens geotekniska förutsättningar för 
att kunna minska på omfattningen av schakt- och fyllnadsarbeten samt behovet av 
grundläggnings- och stabilitetsförbättrande åtgärder. Den strategiska planeringen på 
kommunal nivå poängteras av Boverket som särskilt viktig för att få till stånd en god 
planering med avseende på människors hälsa, säkerhet och olika risker (PBL kunskaps-
banken, 2022). En förbättrad hantering av ras och skredfrågor i samhället skulle kunna 
komma till stånd, om det geotekniska underlaget blir en del i beslutsprocessen i alla 
skeden och får vara med och styra valen mot en säker och hållbar markanvändning.  

3.1.8.1 Översiktsplanering 
Enligt författarnas bedömning görs utpekandet av riskområden i översiktsplaner idag på 
en övergripande nivå och analys samt värdering av geotekniska risker görs i begränsad 
omfattning. Det finns potential att förbättra arbetet med översiktsplanerna i förhållande 
till geotekniska säkerhetsfrågor för att uppnå lagstiftningens syfte. En tydlig översiktsplan 
och uppdaterade relevanta kunskapsunderlag skulle dessutom ge bättre vägledning för 
efterföljande planläggning och bygglovsprövning 
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En tydlig översiktsplan ger förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp om planläggning i 
förhållande till frågor som ras och skred och även för att få en bättre förståelse för hur 
ras- och skredfrågorna påverkas av andra frågor som till exempel dagvatten, övers-
vämning och skyfall. Det finns ett behov av att se frågorna i ett landskapsperspektiv och 
arbeta integrerat mellan teknikområden. Det kan vara särskilt viktigt i områden där 
stabilitetsproblem kan vara svåra att lösa i enskilda detaljplaner exempelvis vid förekomst 
av långsträckta slänter, kvicklera eller förutsättningar för slamströmmar. 

Det är viktigt att de geotekniska underlagen till översiktsplanen är tillräckliga för att 
utgöra ett stöd för de strategiska val som behöver göras i planen. Regeringen anger att 
riskbedömningar i huvudsak ska kunna genomföras med hjälp av existerande underlag 
när det gäller klimatrelaterade risker kopplade till ras och skred. De befintliga underlagen 
är dock inte fullständiga vad gäller ras och skred och är inte heller heltäckande över 
landet. Bedömningarna kan även behöva göras utifrån mer detaljerade underlag än de 
statliga planeringsunderlagen för att skapa förutsättningar för ett hållbart markbyggande 
och ge stöd för efterföljande planläggning och bygglovgivning. Även om kommunen har 
egen geoteknisk kompetens och omfattande geotekniskt underlag som är väl systema-
tiserat beskriver vissa kommuner att det ändå är svårt att använda kunskapen i översikts-
planerna. Här kan finnas ett behov av att undersöka hur befintligt geotekniskt underlag 
kan utgöra ett stöd för översiktsplaneringen och redovisa goda exempel som stöd för 
kommunernas arbete med översiktsplanerna. 

Kommuner med stora geotekniska utmaningar vinner ofta på att koppla in geoteknisk 
kompetens i tidiga skeden. Översiktsplanen kan då bli mer detaljerad i förhållande till 
frågorna i de områden där det behövs utifrån komplexiteten i geotekniska förhållanden. 
Det kan vara en fördel att den geotekniska kompetensen som anlitas är väl insatt i 
kommunens arbete för att kunna utgöra det stöd som behövs i det strategiska arbetet.  

Kommunernas arbete med översiktsplaner kan förbättras i syfte att på sikt nå längre med 
ett hållbart markbyggande och för att planerna ska ge vägledning för efterföljande skeden 
i plan- och byggprocessen.  

3.1.8.2 Detaljplanering 
Vid detaljplaneläggning tar många kommuner fram geotekniska undersökningar tidigt i 
planprocessen, vilket är positivt och skapar förutsättningar för att den geotekniska 
utredningen ska bli ett underlag att planera utifrån.  

Enligt SGI:s bedömning och den uppföljning länsstyrelserna genomförde 2019 har många 
kommuner inte tillräcklig kompetens att handla upp och bedöma resultatet av geotek-
niska undersökningar, vilket gör att de inte alltid får den omfattning och kvalitet som är 
nödvändig för att avgöra om marken är lämplig att bebygga. Den geotekniska utredning-
ens omfattning begränsas ofta till det område som ska byggas ut, vilket gör att man inte 
fångar slänter med låg stabilitet som ligger utanför planen och som kan påverka planen. 
Det är inte heller alltid som samtliga förutsättningar som planen medger tas upp i 
utredningen. Marklaster från bygglovsbefriade åtgärder som Attefallshus, framtida 
uppfyllnader etcetera tas sällan med i beräkningar av stabilitetsförhållanden. Vägledning, 
upphandlingsmallar och utbildningar kan underlätta för kommuner vid upphandling av 
geotekniska utredningar men även andra insatser bör övervägas. 
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Att den geotekniska utredningen och planen inte alltid stämmer överens indikerar att 
geoteknikern inte har fått möjlighet att medverka i hela planprocessen så att underlagen 
hänger ihop. Geotekniker behöver få medverka genom hela planprocessen för att kunna 
påverka planläggningen och fånga upp förändringar som sker på vägen. Författarna 
bedömer att det finns förutsättningar att förbättra arbetssätten, så att planprocessen blir 
en process där olika aktörer samverkar för att nå ett slutresultat, där de geotekniska 
förutsättningarna används vid planläggningen och analyseras utifrån de förutsättningar 
som planen medger. Författarna bedömer att utvecklade arbetssätt kan medverka till att 
detaljplanerna blir tydligare och hänger ihop med det geotekniska underlag som tas fram 
för planläggningen. 

Flera medverkande aktörer i uppdraget har lyft att geotekniska konsulter inte alltid har 
tillräckliga kunskaper om PBL. Geotekniska utredningar i planskedet klarlägger därför 
inte alltid de frågor som behöver vara klarlagda och alla detaljplaner blir därmed inte 
tydliga i förhållande till geotekniska säkerhetsfrågor. Ett väl fungerande samarbete och en 
kontinuerlig dialog mellan aktörer med olika kompetens är en förutsättning för att rätt 
frågor ska utredas och för att det ska vara möjligt att utforma den geotekniska under-
sökningen utifrån de frågor som behöver klarläggas. En bättre förståelse för vad en 
geoteknisk utredning i planskedet behöver redovisa hos fler aktörer i samhället hade varit 
värdefullt för att möjliggöra dialog kring frågorna. Geotekniker med kunskap om plan-
processen har bättre förutsättningar att genomföra utredningar som är tillräckliga för 
skedet och föra dialog med planhandläggare avseende vad planen innebär för geotek-
niken. Planhandläggare kan även behöva förstå geotekniska frågor bättre för att kunna 
kommunicera med geotekniker och förstå när de behöver kopplas in. Vägledning och 
utbildning kan övervägas men även andra åtgärder. 

Enligt SGI:s bedömning behöver detaljplanerna utformas så att de blir tydliga om det 
krävs åtgärder eller restriktioner för att marken ska vara lämplig att bebygga. Många 
planer blir i dagsläget inte tydliga då planbestämmelser och restriktioner utformas, vilket 
gör att det vid senare bygglovgivning blir svårt att se vilka krav som ska ställas. Det finns 
osäkerheter hos planhandläggare och geotekniker kopplade till hur planbestämmelser 
kan utformas bland annat i de fall då flera olika åtgärder är möjliga att genomföra för att 
erhålla tillfredsställande säkerhet mot skred. Det finns svårigheter i att säkerställa att en 
åtgärd blir utförd då åtgärden krävs över flera tomter eller då en åtgärd krävs utanför 
planområdet för att marken ska vara lämplig att bebygga. I förlängningen kan detta leda 
till att nödvändiga åtgärder inte utförs innan bebyggelsen kommer på plats. Geotekniska 
åtgärder kan även kräva underhåll för att slänterna ska förbli stabila över tid vilket inte 
alltid tydliggörs i planerna. 

Ett arbete krävs för att tydligare identifiera svårigheter med att säkerställa att geotekniska 
åtgärder genomförs innan bebyggelse uppförs inom riskområden. Vid planläggning av 
områden bör det även säkerställas hur framtida drift och underhåll av åtgärder ska ske. 
Samverkan i frågorna bör ske mellan till exempel nationella myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, exploatörer och konsulter. Arbetet bör även omfatta att ta fram förslag på 
åtgärder för att komma till rätta med svårigheterna. Ett sådant arbete bör även omfatta 
att tydliggöra hur restriktioner som krävs för att marken ska vara lämplig utifrån ras och 
skred kan utformas så att de efterlevs i praktiken. 
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Att kommunerna inte systematiskt tar tillvara relationshandlingar som redovisar vilka 
stabilitetsförbättrande åtgärder som genomförts historiskt samt hur de har utformats och 
underhållits kan ställa till problem då områden ska detaljplaneläggas. Det kan bli svårt att 
i efterhand verifiera en geoteknisk konstruktion som har betydelse för ett områdes 
stabilitet. Det kan även vara oklart hur marken kan användas för att stabiliteten ska förbli 
tillfredställande över tid. SGI:s bedömning är att detta arbete skulle behöva förbättras. 

3.1.8.3 Bygglov 
Kommunerna lyfte i länsstyrelsernas uppföljning av geotekniska risker att det är otydligt i 
vilket skede som olika utredningar kan krävas. Vägledning, checklistor och utbildning 
kring dessa frågor skulle kunna förbättra hanteringen inom kommunerna. 

Kommunens tillsynsarbete försvåras vid otydliga eller svårtolkade planbestämmelser. För 
författarna är det oklart hur tillsynen vid bygglov inom detaljplan fungerar när det gäller 
geotekniska risker och det kan behövas en uppföljning av tillsynen för att få en tydligare 
bild kring det.  

Finns det en byggrätt enligt en gammal detaljplan så kan byggnadsnämnden inte avslå en 
ansökan om bygglov även om förutsättningarna ändrats, så att området inte längre är 
lämpligt med hänsyn till hälsa och säkerhet, eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion. Det kan innebära svårigheter för kommunerna och i förlängningen kan det 
tillkomma ny bebyggelse inom riskområden. Kommunens möjlighet att upphäva detalj-
planer där marken inte är lämplig kan enligt de kommuner som medverkat i kartlägg-
ningen, innebära en omöjlig situation för kommunen och konsekvenser som blir svåra att 
hantera. Kommunerna lyfter behovet av att se över lagstiftningen på detta område. 

Det är oklart hur vanligt det är att ny bebyggelse uppförs i kända riskområden på grund 
av att det finns äldre detaljplaner där frågorna inte har klarlagts. Det hade varit värdefullt 
med en uppföljning av den frågan. 

Bygglovsbefriade åtgärder, exempelvis Attefallshus inom detaljplan eller ekonomi-
byggnader i jordbruksmark, kan orsaka ras och skred genom den ökade belastningen de 
ger på marken. Det är möjligt att införa bygglovsplikt genom områdesbestämmelser 
utanför detaljplanerade områden. 

3.1.8.4 Kompetens – öka kunskapen hos olika aktörer  
För alla inblandade aktörer är det viktigt att förstå PBL och dess avsikt. För att det ska 
vara möjligt behöver man ha kunskap om vad som står i PBL men även vad förarbeten 
och tillämpningen av lagen säger. Det finns generella vägledningar på Boverkets PBL 
Kunskapsbanken. SGI:s erfarenhet är att många geotekniska konsulter inte är insatta i 
dessa vägledningar och därför inte har den fulla förståelsen för vad en geoteknisk under-
sökning för detaljplaneskedet bör innehålla. Då planhandläggare inte har den geotekniska 
kompetensen kan man inte ställa rätt krav vid upphandling av geotekniska utredningar 
och det kan vara en anledning till att de geotekniska utredningarna som tas fram i 
detaljplaneskedet inte får en tillräcklig omfattning.  
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Förståelsen för planprocessen behöver öka hos geotekniska konsulter för att de ska kunna 
utforma bättre underlag till kommunerna i planprocessen. Förståelse för vad planlägg-
ning enligt plan- och bygglagen innebär i förhållande till geotekniska säkerhetsfrågor är 
nödvändig för att de utredningar som konsulterna tar fram ska få rätt omfattning och 
kvalitet. Det finns därför ett behov av kompletterande vägledningar och att komplettera 
utbildningen av geotekniker att även omfatta planprocessen och PBL. En samverkan 
mellan myndigheter, universitet, högskolor och Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) 
skulle kunna leda till en förbättrad utbildning av både planerare och geotekniker.  

Den geotekniska kunskapsnivån hos kommunernas plan- och bygglovshandläggare 
behöver generellt höjas. Utbildning av planhandläggare i grunderna inom geoteknik är 
därför värdefullt för att förbättra dialogen mellan planhandläggare och geotekniker samt 
för att ge kommunen förutsättningar att utforma bättre upphandlingsunderlag. SGI har 
en kurs- och informationsverksamhet som vänder sig till verksamma planhandläggare 
men det skulle kunna kompletteras med utbildning på högskolan. 

Nationella myndigheter skulle kunna gå samman för att erbjuda utbildningspaket där 
varje myndighet bidrar med sin expertkunskap för att höja kompetensen inom kommun 
och länsstyrelse. Vägledningar bör även tas fram med expertkunskap från flera myndig-
heter och i samverkan med användarna för att identifiera vilka problem som förekommer 
och för att skapa gemensam förståelse för området. 

Författarnas erfarenhet är att kommuner med intern geoteknisk kompetens har bättre 
förutsättningar att konkret identifiera och arbeta med frågorna. Lerums kommun, där 
intern geoteknisk kompetens finns, arbetar till exempel med en sektorsövergripande 
skredpreventionsgrupp för att säkra befintlig bebyggelse och anläggning inom kommunen 
i ett förändrat klimat. I översiktsplanen har kommunen använt underlag från både 
nationella underlag och tidigare geotekniska utredningar som kommunen arbetat fram i 
riskanalyserna som ligger till grund för planen. 

3.1.8.5 Behov av föreskrifter, råd och riktlinjer  
Skredkommissionens anvisningar är det dokument som utgör grunden för hur geotek-
niska stabilitetsutredningar utförs i Sverige idag. Anvisningarna genomgår en upp-
datering för att infoga ny kunskap och den nya versionen kommer att publiceras i första 
kvartalet 2023. För dimensionering av stabilitetsförbättrande åtgärder används 
Eurokoden och de nationella tillämpningsdokument som tagits fram av IEG. Varken 
anvisningarna eller tillämpningsdokumenten utgör juridiska kravdokument. Boverket 
lyfte i sin uppdragsrapport (Boverket 2019), att tydliga riktlinjer från centrala 
myndigheter angående val av utredningsmetodik och val av lämpliga säkerhetsnivåer 
skulle kunna underlätta för både kommuner och länsstyrelser i planprocessen.  

Det bedöms vara svårt för kommunen och andra aktörer att fullt ut bedöma hur klimat-
förändringen kommer att påverka stabilitetsförhållanden för ett område. Underlag för att 
beskriva hur klimatförändringen påverkar förutsättningarna på en specifik plats saknas 
många gånger. SMHI har tagit fram hur klimatparametrar (temperatur, nederbörd, 
tillrinning, vattenstånd) kan komma att förändras för flera län. Det saknas dock kunskap 
om hur klimatparametrarna påverkar storleken av klimatlasterna (portryck, grundvatten, 
vattentryck, snölast, vindlast) för geotekniska konstruktioner och naturliga slänter.  
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Denna kunskap behöver tas fram innan det är möjligt att ge riktlinjer och vägledning för 
hur de kan väljas. I rapporten klimatlasters effekter på naturlig mark och geokonstruk-
tioner har SGI identifierat behov av kunskap och förslag till forsknings- och utvecklings-
insatser som behöver genomföras av SGI eller av andra myndigheter för att denna 
kunskap ska komma fram (Lundström et al 2018). Just nu tar SGI fram en handlingsplan 
för genomförande av föreslagna insatser vilket kan vara inledningen på myndighets-
gemensamma insatser på området. 

Vilket tidsperspektiv som ska ligga till grund för planering är en avgörande parameter för 
åtgärdernas omfattning med hänsyn till exempelvis erosion, portryck och grundvatten 
samt för att åtgärder ska vara effektiva och utföras hållbart. På PBL Kunskapsbanken 
finns generell vägledning kring hur tidsperspektivet kan hanteras i förhållande till det 
som planeras för. Flera aktörer tycker att det finns otydligheter kring vilket tidsperspektiv 
som bör användas vid planläggning av områden. 

3.1.8.6 Vägledning 
Även om det finns mycket vägledningsmaterial för frågor som rör både planprocessen och 
för hur geotekniska utredningar kan utformas för att erhålla tillräcklig omfattning och 
kvalitet så lyfts behov av ytterligare vägledning i de enkäter som genomförts i tidigare 
utredningar och i dialoger som förts inom aktuellt uppdrag. Samtliga aktörer trycker på 
behovet av målgruppsanpassade vägledningar. SGI ser ett behov av att konkretisera 
innebörden i de vägledningar som finns på PBL kunskapsbanken och tydliggöra vad det 
innebär för frågor som ras och skred.  

SGI ser behov av vägledning avseende klimatlasternas storlek för framtida förhållanden 
samt hur erosionsutredningar kan genomföras för detaljplaner så att erosion för framtida 
förhållande kan inkluderas i de stabilitetsutredningar som genomförs. 

Exempel på vägledning som efterfrågas är: 

• Stöd till kommuner för att handla upp geotekniska undersökningar  

• Tydligare vägledning om planbestämmelser som kan användas 

• Eventuella domstolsavgöranden som är av intresse samlas.  

• Tydligare vägledning i förhållande till de nationella planeringsunderlag som finns 
idag (Boverket 2021a).  

Utöver att ta fram nya vägledningar är det viktigt att de vägledningar som redan finns 
nyttjas av aktörerna i branschen. Insatser behövs för att tillgängliggöra och förmedla 
kunskapen i vägledningarna, så att de kommer till praktisk användning och tillämpas. 

3.1.8.7 Planeringsunderlag  
Det finns många statliga planeringsunderlag men de täcker inte in alla geotekniska säker-
hetsfrågor och är inte heller heltäckande över landet. Exempel på frågor där det saknas 
statliga planeringsunderlag för att identifiera potentiella risker är bergras, samt förutsätt-
ningar för ras i friktionsjordar. Förutsättningar för skred i finkornig jord är ett kartlager 
som SGU har arbetat fram men det finns enbart i de delar av Sverige där jordartskartan är 
tillräckligt detaljerad. De översiktliga stabilitetskarteringar som MSB har utfört över 
landet inkluderar inte klimateffekter och skulle behöva kompletteras med det.  
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MSB:s underlag omfattar endast de områden som var bebyggda då karteringen 
genomfördes. Det kan finnas fler underlag som behöver tas fram för att kunna identifiera 
områden med förutsättningar för ras och skred. Flera kommuner framför önskemål om 
utvecklade nationella planeringsunderlag med tydlig vägledning hur underlag kan 
användas i plan- och byggprocessen, bland annat mer detaljerat underlag med högre 
upplösning, mer differentierat underlag som pekar ut områden med särskilt stora risker 
och underlag som tar hänsyn till klimatförändringen. 

Behoven av kompletterande planeringsunderlag behöver identifieras. Vägledningarna 
avseende de statliga planeringsunderlagen behöver målgruppsanpassas. 

3.1.8.8 Annat 
Kommunerna har olika behov och förutsättningar, de är olika stora, har olika resurser att 
tillgå och de geologiska förutsättningarna varierar vilket innebär att de har olika typer av 
risker att hantera. För kommuner som har stora risker att hantera kan det finnas behov 
av samverkan med kommuner som har liknande risker.  

Att anställa en geotekniker framstår inte som realistiskt för många kommuner, men 
möjligheter till avtalssamverkan efterfrågas. 

Samverkan i nätverk och samverkansorgan skulle kunna nyttjas för att systematiskt 
arbeta med frågeställningar kopplade till ras- och skredproblematik. Författarnas 
bedömning är att det via nätverk och samverkansorgan finns goda möjligheter att öka 
stödet till? så att ras- och skredfrågor får en bättre hantering i samhället. Det kan till 
exempel göras genom att initiera utredningar kring lagstiftning, ansvarsfördelning och 
finansieringsformer eller genom att ta fram nya kunskapsunderlag, vägledningar, verktyg 
och riktlinjer. Samverkan kan bli mer effektiv genom att nätverken blir tydliga med syfte 
och mål och medverkande myndigheter har tagit ställning till vilka frågor som ska drivas i 
respektive organ eller nätverk. 

Den kunskap som finns hos statliga myndigheter och länsstyrelser behöver komma 
kommunerna till del, och de efterfrågar information om stöd från olika aktörer för att 
underlätta exempelvis upphandling av tjänster.  

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2. 
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3.2 Planläggning av väg och järnväg 

Avsnittet behandlar planläggning av allmän väg och järnväg som främst regleras i 
väglagen (1971:948) och i lag (1995:1649) om byggande av järnväg med tillhörande 
förordningar. Reglerna för järnväg gäller också för tunnelbana och spårväg, men om en 
tunnelbana eller en spårväg kan byggas med stöd av en detaljplan enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, behöver dock bestämmelserna i lag om byggande av järnväg 
inte tillämpas.   

Figur 3.2  Vägar och järnvägar behöver planeras med hänsyn till ett förändrat klimat och risker 
för ras och skred. Foto: SGI. 

Planläggning och byggande av väg och järnväg omfattas även av miljöbalken (1998:808), 
MB. MB:s övergripande mål är att främja en hållbar utveckling, vilket framgår av portal-
paragrafen i 1 kapitlet 1 §. Här anges också grundläggande krav för tillämpningen. 
Hänsynsreglerna i 2 kapitlet är centrala och gäller alla verksamheter eller åtgärder inom 
MB:s tillämpningsområde.  De ställer krav på i 2 § på att alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med 
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 7 § gäller kraven i 2–5 §§ och 6 § i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. Det innebär att samtliga beslut som till exempel Trafik-
verket fattar om alternativ, utformningar och skyddsåtgärder utgår från dessa regler. 
Nämnda lagar gäller parallellt. 

Avsnittet är inriktat på Trafikverket som väghållare eller ägare av järnväg, men även 
andra aktörer kan ha nytta av informationen. Avsnittet behandlar inte kommunala gator 
och enskilda vägar. Dessa hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 
respektive främst enligt Anläggningslagen (AL).  

Bygglovsprocessen beskrivs i Avsnitt 3.1 Fysisk planering och lovgivning. För projek-
tering, byggande och förvaltning hänvisas till Avsnitt 3.3.  
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3.2.1 Aktörer, ansvar och regelverk 

Endast stat eller kommun kan vara väghållare för allmän väg. Lag om byggande av järn-
väg är neutral till utförare, det vill säga vem som helst får bygga järnväg. Vid planläggning 
av allmän väg driver väghållaren planeringsprocessen och vid planläggning av järnväg 
driver den som avser att bygga järnväg planeringsprocessen.  

Planläggningsprocessen regleras i väglagen och i lag om byggande av järnväg. Båda dessa 
lagar kopplar till  PBL och MB. Planläggningsprocessen är utformad så att planläggning 
av transportinfrastruktur ska få en god anknytning till övrig samhällsplanering och till 
miljölagstiftningen. I processen förankras planläggning av vägar och järnvägar i bland 
annat kommunernas planering. Även andra aktörer i samhället medverkar, de får möjlig-
het till insyn och ges möjlighet att framföra synpunkter i olika delar av processen. Samråd 
påbörjas så tidigt som möjligt i planeringsprocessen och anpassas utifrån respektive 
projekt. Samrådsprocessen pågår fram till dess att en plan kungörs för granskning. 
Begrepp och exempel på arbetsprocess för väg- och järnvägsplan visas i Figur 3.3, men 
även andra arbetssätt förekommer. 

 

Figur 3.3  Exempel på process för framtagande av väg- och järnvägsplan. Under processens gång 
har planen olika status, till exempel samrådsunderlag i början av processen och fastställelse-
handling i slutet av processen (Källa: Trafikverket 2014). Även andra arbetssätt förekommer. 

Väg- eller järnvägsanläggningens lokalisering och utformning analyseras och beskrivs 
under processen och slutligen läggs lokalisering och detaljutformning fast. Det innebär att 
de handlingar som ska tas fram i processen successivt kommer att bli mer detaljerade.  

Länsstyrelsen har flera roller i samhällsplaneringen, som myndighetsroll, samrådspart, 
rådgivare, statlig samordning och tillsyn. Länsstyrelsen kommer in i flera skeden vid 
planläggning av infrastruktur och de är en viktig samrådspart genom hela processen. 
Länsstyrelsen fattar beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
och godkänner kvaliteten på upprättad miljökonsekvensbeskrivning, MKB, i de fall en 
sådan krävs. Länsstyrelsen ser till att MKB:n får den inriktning och omfattning som krävs 
för prövning av väg- och järnvägsplaner.  

Miljöbalken utgör en grund för länsstyrelsens bedömning av väg- eller järnvägsplanens 
lokalisering, utformning och miljöpåverkan. Det är 2-5 kapitlet samt de delar av 7 kapitlet 
(biotopskydd och strandskydd) som länsstyrelsen ska tillse. Det vill säga allmänna 
hänsynsregler, riksintressen, milökvalitetsnormer, biotopskydd samt strandskydd.  
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Länsstyrelsen har även i uppdrag att verka för att de nationella målen får genomslag i 
länet, däribland de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen om tillgänglighet, 
säkerhet, miljö och hälsa. 

Utöver ovanstående bidrar länsstyrelsen med statliga planeringsunderlag och ger råd och 
stöd i processen. 

Om en väg- eller järnvägsplan tillstyrkts av berörd länsstyrelse ska Trafikverket pröva 
frågan om att fastställa planen. Om länsstyrelsen har en annan uppfattning än Trafik-
verket och inte tillstyrker planen, så prövas planen av regeringen. Om en åtgärd ska 
tillåtlighetsprövas (vilket då blir ett moment inom planläggningsprocessen) görs detta av 
regeringen, där beslutet innebär att en lokalisering av åtgärden fastställs.  

Exempel på nationella statliga myndigheter som har betydelse för Trafikverket när det 
gäller planläggningsarbetet är Naturvårdsverket, Försvarsmakten, Riksantikvarieämbetet 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Samrådskretsen avgörs i respektive 
projekt och beror på projektets art och lokalisering. Om en åtgärd genom beslut av 
länsstyrelsen kan antas medföra betydande miljöpåverkan utvidgas samrådskretsen till 
att även gälla allmänheten och övriga myndigheter och organisationer.  

En grundläggande utgångspunkt när en järnväg ska byggas är att den ska ges ett sådant 
läge och utformas så, att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och 
olägenhet till skälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- 
och kulturvärden. Planläggningsprocessen syftar till att utreda och definiera var 
järnvägen ska lokaliseras och hur den ska utformas.  

En järnvägsplan som har fått laga kraft medför rättsverkningar av flera slag. Järnvägs-
planen ger den som ska bygga järnvägen rätt att anlägga järnvägen på det sätt som har 
redovisats i järnvägsplanen. Endast oväsentliga avvikelser får göras från järnvägsplanen 
när järnvägen byggs. Det gäller både lokalisering och utformning av den egentliga järn-
vägsanläggningen och utförande av olika skyddsåtgärder.  

En vägplan som har fått laga kraft medför rättsverkningar av liknande slag som en järn-
vägsplan. Vägplanen ger väghållaren rätt att anlägga vägen på det sätt som redovisas i 
vägplanen. Endast oväsentliga avvikelser får göras från vägplanen när vägen byggs. En 
fastställd vägplan ger väghållaren möjlighet att ta mark eller annat utrymme i anspråk 
med vägrätt.  

En järnväg eller väg får inte byggas i strid med en gällande detaljplan eller områdes-
bestämmelse. I praktiken innebär detta att en väg- eller järnvägsplan inte bör fastställas 
innan kommunen har ändrat sina planer så att de överensstämmer med det planerade 
projektet. Om syftet med detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte motverkas får 
dock mindre avvikelser göras. 

Vid framtagning av väg- och järnvägsplan ska väg-/järnvägsområde definieras. De 
geotekniska undersökningarna ska ha sådan omfattning att de täcker hela det mark-
område som med hänsyn till stabilitet och sättningar påverkas av vägen/järnvägen. 
Stabiliteten för banken och totalstabiliteten i området ska undersökas, inklusive risken 
för bakåtgripande skred.  
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Hänsyn ska tas, till exempel till erosion i vattendrag eller sidoanläggningar som kan ha 
betydelse. Om totalstabiliteten i området är låg eller det finns risk för bakåtgripande 
skred, så kan även andra fastighetsägare beröras av riskerna. Behov av 
förstärkningsåtgärder ska identifieras både inom och utom planområdet. Behov av 
geotekniska åtgärder som påverkar området ska klarläggas. Undersökningar ska ha sådan 
omfattning att förstärkningsåtgärder ska kunna förprojekteras, så erforderlig markyta för 
åtgärd kan bedömas och åtgärderna kostnadsuppskattas. 

Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar finns 
beskrivna i rapport Planläggning av vägar och järnvägar (2014).  

I kartläggningen har det framkommit att det kan vara en svårighet att genomföra före-
byggande stabilitetsförbättrande åtgärder i områden som berör mark utanför den egna 
fastigheten. Rådigheten över en fastighet tillkommer normalt fastighetens ägare, men 
Trafikverket eller kommuner kan få rådighet exempelvis vid avtal som arrende, servitut, 
gemensamhetsanläggning eller expropriation. I kartläggningen har det även framkommit 
att det finns osäkerheter hos kommunala handläggare kring ansvarsförhållandet när det 
uppstår ett ras eller skred i befintlig bebyggelse, som påverkar både Trafikverkets anlägg-
ning och kommunal bebyggelse eller mark. Ansvarsförhållandena torde vara beroende på 
omständigheterna kring raset eller skredet. Det vill säga vad själva orsaken är till att ett 
ras eller skred har uppkommit. Vad som gäller vid olika uppkomna omständigheter ryms 
inte inom ramen för denna kartläggning. Vissa kommuner upplever även att det finns 
osäkerheter kring ansvarsförhållandet mellan Trafikverket och kommuner när det gäller 
förebyggande stabilitetsförbättrande åtgärder och vad som gäller om ett ras eller skred 
inträffar som berör båda parter.  Vissa kommuner upplever även att det finns osäkerheter 
kring ansvarsförhållandet mellan Trafikverket och kommuner när det gäller det 
förebyggande arbetet för att minska risken för ras och skred.   

3.2.2 Samverkan 

Trafikverket deltar i många av de samverkansforum som finns för ras- och skredfrågor,  
till exempel Delegationen för ras, skred och erosion, Delegationen för Göta älv, MSB:s 
arbetsgrupp naturolyckor och branschföreningen Implementeringskommissionen för 
Europastandarder, IEG 2.0. När det gäller samverkan inom forskningsfrågor, bland annat 
avseende ras och skred, så bedrivs samverkan inom Branschsamverkan i grunden, BIG, 
som styrs och till stor del finansieras av Trafikverket. Chalmers, KTH, LTU och SGI är 
partners i BIG. Samverkan pågår även i projektform där till exempel Trafikverket och 
Skogsstyrelsen har olika projekt med syfte att generellt minska skogsbrukets skador på 
det allmänna vägnätet. Mer information om samverkansformer redovisas i Kapitel 4. 

3.2.3 Analys av sektorn 

Trafikverket har egen kompetens när det gäller ras- och skredfrågor och har även möjlig-
het till kunskapsuppbyggnad när det kommer ut nytt vägledningsmaterial från dem själva 
eller andra aktörer. Trafikverket deltar i arbetet inom IEG 2.0 för att ta fram ett förhåll-
ningssätt för branschen om hur man ska tillämpa den kommande utgåvan av de revide-
rade eurokoderna för geotekniska frågeställningar i Sverige, där bland annat ras- och 
skredfrågor ingår. 
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Det är viktigt att geotekniska konsulter som gör utredningar åt Trafikverket har en 
förståelse för processen för framtagande av väg- och järnvägsplan och de krav som ställs. 
Om så inte är fallet finns det en risk att de utredningar som konsulterna gör inte får rätt 
omfattning eller kvalitet.  

Underlagsmaterial för markförhållanden med geotekniska undersökningar finns 
exempelvis i Geoteknisk sektorsportal (SGI, 2022b). Behov av uppdaterat myndighets-
gemensamt underlag har framkommit i kartläggningen, och det pågår arbete med 
framtagande av ”Datavärdskap geoteknik”, vilket är ett nationellt datavärdskap för 
geoteknisk markinformation. Arbetet bedrivs gemensamt av SGI och SGU på uppdrag av 
Lantmäteriet.  

Trafikverket har i sitt arbete med klimatanpassningsåtgärder uppmärksammat att många 
problem kopplas till ökad nederbörd, extremväder och översvämningar. Dessa händelser 
får effekt på trummor som inte dränerar undan vatten och som i sin tur kan leda till 
bortspolade vägbankar/banvallar samt kan ge upphov till slamströmmar, erosion, ras och 
skred. Befintliga dagvattenanläggningar är oftast inte dimensionerade för ett förändrat 
klimat, vilket kan förvärra situationen. Trafikverket driver projektet ”Riskreducerande 
åtgärder” där riskpunkter avseende översvämning, erosion, ras och skred identifieras, 
prioriteras, åtgärdsprojekteras och åtgärdas eller så hanteras riskerna på annat sätt. 

Väg- och järnvägsbankar samt broar är projekterade för en lång teknisk livslängd. De 
klimatscenarier som ligger till grund för antaganden om portrycksförhållanden i 
stabilitetsberäkningar gäller oftast till 2100, medan broar har en livslängd på 120 år. I 
samhället finns ett generellt behov av vägledning avseende klimatlasternas storlek för 
framtida förhållanden, hur dimensionerande värden på klimatlaster ska tas fram för de 
geotekniska utredningarna, samt ur vilket tidsperspektiv markens lämplighet ska 
bedömas utifrån teknisk livslängd på konstruktionen. Det gäller både för infrastruktur 
och annan bebyggelse. Effekten av klimatförändringen kan variera beroende på vilka 
förhållanden som råder. Forskning och utveckling inom området pågår, bland annat inom 
Bransch samverkan i grunden, BIG, och på SGI. Det är viktigt med fortsatt forskning och 
utveckling kring klimatlasters påverkan på geotekniska konstruktioner och naturliga 
slänter, men även av implementering av framkomna resultat och vägledning kring hur de 
ska användas. För mer information om BIG se Kapitel 4. 

En fastställd väg-/järnvägsplan har ett fastställt väg-/järnvägsutrymme. När stabilitets-
förbättrande åtgärder behöver vidtas för befintlig infrastruktur och större utrymme krävs 
för markavvattning, så kan det fastslagna utrymmet vara för litet för att utföra de åtgärder 
som krävs. Det kan leda till problem med att få till effektiva lösningar. Stabilitetsför-
bättrande åtgärder bör genomföras med utgångspunkt från landskapsperspektivet och det 
kan därför i vissa lägen finnas ett behov av att få tillgång till mark utanför befintligt väg-
/järnvägsområde. Rådigheten över en fastighet tillkommer normalt fastighetens ägare, 
men Trafikverket eller kommuner kan få rådighet exempelvis vid avtal som arrende, 
servitut, gemensamhetsanläggning eller expropriation. Det finns behov att öka kunskapen 
om vilka möjligheter som finns att få rådighet till mark, men det finns också ett generellt 
behov av att granska olika lagstiftning för att se om befintligt regelverk är ändamålsenligt 
för att kunna utföra stabilitetsförbättrande åtgärder (klimatanpassningsåtgärder).  

https://gis.sgi.se/startgsp/
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I bebyggda miljöer där det finns risk för att områden med icke tillfredsställande stabilitet 
kan påverka både Trafikverkets anläggningar och kommunal mark, finns det behov att 
öka kunskapen och tydliggöra vad som gäller ansvarmässigt om ett ras eller skred 
inträffar. Det finns även behov att tydliggöra ansvar, finansiering och hur förebyggande 
åtgärder ska vidtas för att minska riskerna för ras och skred. Det finns därför mycket att 
vinna på en utökad samverkan för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan Trafikverket, 
andra myndigheter  och kommuner.  

Många områden där det finns förutsättningar för erosion, ras, skred och slamströmmar 
utgörs av skogsmark. Vid avverkning av skog i dessa områdenkan ras, skred eller slam-
strömmar utlösas. Det kan ändra förutsättningarna och därmed påverka stabiliteten i 
vägbankar och banvallar. Problematiken tas upp i Skogsstyrelsens rapport ”Metodik för 
identifiering av slänter och raviner känsliga för vegetationsförändringar till följd av 
skogsbruk eller exploatering” (Skogsstyrelsen, 2016b). 

Skogsstyrelsen har tillsammans med SGI genomfört en utbildning för att höja kunskaps-
nivån hos skogsägare och på det sättet minska riskerna. Skogsstyrelsen har även hållit 
utbildning tillsammans med Trafikverket. Det finns behov av ytterligare insatser för att 
uppmärksamma problematiken, höja kunskapsnivån och förändra beteendet. Det finns 
även behov av att utveckla former och arbetssätt för att hantera frågorna.  

Det kan finnas målkonflikter mellan väg-/järnvägsbyggande och till exempel Natura 2000 
områden eller andra intressen som exempelvis vindkraft, kraftledningar och exploatering. 
Länsstyrelsen har ansvar för att väga olika intressen och många myndigheter är remiss-
instanser i sådana ärenden. Det kan i vissa fall ändå bli motsättningar i praktiska frågor. 
För att hantera målkonflikter kan samverkan mellan olika myndigheter behöva stärkas 
ytterligare. 

Samverkan med andra länder inom transportinfrastruktur kan effektivisera kunskap-
suppbyggnad och ge värdefulla erfarenheter om nya lösningar kopplade till klimat-
effekters påverkan på ras och skred. 

Behov som framkommit i kartläggningen avseende planläggning av väg och järnväg rör 
framförallt dimensioneringsförutsättningar, rådighet till mark, ansvarsförhållanden, 
kunskapsuppbyggnad och målkonflikter. Behoven sammanfattas i Bilaga 2.  
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3.3 Projektering, byggande och förvaltning av byggd miljö 

Ras- och skredfrågor behöver beaktas i flera skeden i byggprocessen så som projektering, 
byggande och förvaltning vilket beskrivs i avsnittet. Projektering har beskrivits för ny-
byggnation. I byggskedet finns behov av att beakta ras och skred exempelvis vid schakt-
arbeten eller temporära upplag som kan påverka både på arbetsplatsen och i omgiv-
ningen. Inom befintlig bebyggelse finns ett stort antal byggnader, vägar och anläggningar 
som är lokaliserade till sårbara områden. De är inte alltid anpassade till dagens klimat 
och än mindre till ett framtida klimat. Det kan därför finnas behov av stabilitetsförbätt-
rande åtgärder för att minska risken för ras och skred. Vid bedömning av om en åtgärd 
ska genomföras eller inte bör hänsyn tas till samhällskostnaden i förhållande till konse-
kvensen av en utebliven eller begränsad åtgärd.  

Bygglovsprocessen beskrivs i Avsnitt 3.1 Fysisk planering och lovgivning.  

 

Figur 3.4  Ras- och skredfrågor behöver beaktas i flera skeden i byggprocessen så som 
projektering, byggande och förvaltning. Foto: Anette Björlin, SGI. 

3.3.1 Aktörer, ansvar och regelverk 

3.3.1.1 Projektering 

Boverket är en föreskrivande myndighet som ger ut föreskrifter inom sitt bemyndigande. 
Boverket ger även ut allmänna råd, vägledningar och rapporter. För uppförande av 
byggnadsverk gäller Boverkets byggregler, BBR (Boverket 2020c) och Boverkets 
konstruktionsregler (Boverket 2020d), EKS, (EKS11-BFS 2011:10 med ändringar till och 
med Boverkets författningssamling, BFS 2019:1). Mest relevant för ras och skred är 
regler i EKS:en.  
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EKS och de europeiska konstruktionsreglerna (eurokoderna) är verkställighetsföreskrifter 
för krav på bärförmåga, stadga och beständighet i 8 kap. 4 §, punkt 1 i plan- och bygg-
lagen (2010:900), PBL. I dokumentet Boverkets författningssamling, BFS 2019:1, EKS11 
finns Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av eurokoderna.  

Av EKS framgår att: 

 ”Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den 
påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte 
leder till att byggnadsverket helt eller delvis rasar, oacceptabla större 
deformationer, skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller 
fasta utrustning till följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, 
eller skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan.” 

EKS:en är tydlig med att grundläggningen ingår i byggnaden genom att i 17 § fastställa att 
material till bärande konstruktioner, inklusive jord och berg, ska ha kända, lämpliga och 
dokumenterade egenskaper i de avseenden som har betydelse för deras användning. (BFS 
2015:6).  

Krav på beständighet beskrivs i 16 §. EKS:en hänvisar och relaterar till Eurokod vid 
många tillfällen. Ett allmänt råd avseende geoteknik och konstruktionsdokumentation 
finns i 29 § punkt 1. 

”… Uppgifter om geokonstruktionen kan hämtas från den geotekniska 
dimensionerings-rapport som anges i SS- 1997-1, stycke 2.8. ” 

SS-EN 1997-1, stycke 2.8 handlar om den geotekniska dimensioneringsrapporten. Den 
ska exempelvis innehålla antaganden, data, beräkningsmetoder och kontroll av säkerhet 
och brukbarhet där detaljeringsnivån kan variera kraftigt beroende på typ av dimen-
sionering. Om någon del av konstruktionen kräver underhåll efter byggskedet ska det 
klart anges. EN 1997-1 beskriver även kontroll av utförande, uppföljning och underhåll. 
För att kontrollera att utförandet överensstämmer med dimensioneringen så kan en 
kontrollplan upprättas.  

Bergkonstruktioner som hamnar fristående från byggnad eller anläggning, som är var-
aktigt placerade på en viss plats, utgör egna byggnadsverk. Kontrollplan behövs enligt 
PBL bara om åtgärden kräver lov eller anmälan, vilket innebär att kontrollplan inte alltid 
upprättas för den här typen av byggnadsverk. PBL reglerar samhällskraven som alltid 
ställs på byggherren och det är kommunen som företräder det allmänna. Byggherren 
utformar sina avtal med entreprenörer och konsulter. Inom SGI finns erfarenhet av att 
det inom bergverksamhet tyvärr ofta bortses från  kontrollplan, framförallt i mindre 
entreprenader.  

Dimensionering av bergslänt/skärning sker vanligen med hjälp av "hävdvunna metoder" 
(vedertagna) eller baseras på analytiska beräkningar. Beräkningarna ska dokumenteras i 
en dimensioneringsrapport. Det krävs här tillräcklig kunskap och erfarenhet i byggorga-
nisationen och hos kommunala handläggare för att säkerställa att en korrekt projektering 
och tillsyn också genomförs, vilket inte alltid är fallet.  
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Transportstyrelsen är föreskrivande myndighet för infrastruktur. Deras bemyndigande 
enligt plan- och byggförordningen, PBF, omfattar den fysiska infrastrukturen, broar, 
tunnlar och utrustning och anordningar kopplat till vägar och/eller spårvägar. Transport-
styrelsen har rätt att ställa tekniska krav på vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnel-
banor. Byggreglerna innefattar föreskrifter och allmänna råd. 

Trafikverket ansvarar enligt sin instruktion för den långsiktiga infrastrukturplaneringen 
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga 
vägar och järnvägar. De är även ägare och förvaltare av sin anläggning. Trafikverket 
ansvarar för sådana fastigheter, rättigheter och områden som behövs för infrastrukturen. 
När ny infrastruktur byggs utformas den enligt Transportstyrelsens och Trafikverkets 
infrastrukturregelverk. Dessa är utformade så att de gällande lagstiftningar som finns, till 
exempel miljöbalken (1998:808), MB, PBL och vattenlagstiftningar ingår och kraven i 
dessa uppfylls. 

För Trafikverkets anläggningar finns flera kravdokument som reglerar projektering av 
nybyggnation:  

• Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, TSFS 2018:57, om tillämpning av 
eurokoder (Transportstyrelsen, 2018). 

• Trafikverkets övergripande krav för vägkonstruktion och banunderbyggnad, TDOK 
2015:0342 (Trafikverket, 2015b). 

• Trafikverkets administrativa regler för geokonstruktion,TRVINFRA-00229 
(Trafikverket, 2022a).  

• Trafikverkets regler för dimensionering och utformning av geokonstruktioner,  
TRVINFRA-00230 (Trafikverket, 2022b). 

• Trafikverkets publikation Typsektioner Bana, TDOK 2015:0198 (Trafikverket, 
2015a). 

• Trafikverkets Publikation 2022:001 - Krav - VGU, Vägars och gators utformning. 
(Trafikverket, 2022c). 

• Trafikverets regler för avvattning TRVINFRA-00231 (Trafikverket, 2021). 
 

Det är framförallt TSFS 2018:57 och TRVINFRA-00230 som styr hur Trafikverket 
hanterar ras- och skredproblematik i nybyggnadssammanhang. Trafikverkets uppdrag är 
att planera anläggningen långsiktigt och i klimatanpassningsförordningen ingår beak-
tande av dagens och framtida klimat. Det finns olika scenarier för att beräkna framtida 
klimatförändring, så kallade RPC:er, Representative Concentration Pathway. Använd-
ningen av RPC:erna syftar till att ge information om klimatförändringen vid olika halter 
av växthusgaser i atmosfären (SMHI, kunskapsbanken 2022). Trafikverket har för sin 
anläggning utformat förhållningssätt till klimatanpasssning där RCPscenario 4.5 gäller 
generellt, men där 8.5 gäller för havsnivåhöjning. Motsvarande nyare begrepp i Inter-
governmental Panel on Climate Change, IPCC, rapporter är SSP2-4,5 (medelhögt 
utsläppsscenario) eller SSP5-8,5 (mycket högt utsläppsscenario) i Assessment Report 
AR6 (IPCC 2021). IPCC:s begrepp är angivna i Trafikverkets regler för avvattning 
(Trafikverket, 2021).  

  

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914#:%7E:text=RCP4%2C5%20%E2%80%93%20koldioxidutsl%C3%A4ppen%20%C3%B6kar%20fram%20till%202040&text=Omfattande%20skogsplanteringsprogram.,n%C3%A5got%20och%20kulminerar%20omkring%202040.
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Projektering av olika typer av konstruktioner utförs oftast av en konsult på uppdrag av en 
byggherre alternativt av en entreprenör vid totalentreprenad. Konsulternas ansvars-
förhållande regleras normalt enligt Allmänna bestämmelser ABK 09 för konsultuppdrag 
inom arkitekts- och ingenjörsverksamhet (ABK, 2009). 

Projektören, vanligtvis konsulten upprättar den geotekniska konstruktionsrapporten. 
Dimensionering av stabilitetsförhållandena för konstruktionen och omgivande mark ut-
förs i normalfallet enligt skrifter från Implementeringskommissionen för Europastandar-
der inom geoteknik, IEG. IEG är en branschgemensam förening som arbetar med tillämp-
ningsdokument för implementering av  eurokoder, inom geoteknikområdet. De två 
rapporter som behandlar ras- och skredproblematik är: 

• 6:2008 Tillämpningsdokument – EN 1997-1 Kapitel 10 och 11, Slänter och bankar. 
• 4:2010 Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med 

befintlig bebyggelse och anläggningar. Vägledning för tillämpning av Skredkom-
missionens rapporter 3:95 och 2:96. 

Skrifterna är rådgivande. Ingen av IEG:s rapporter omfattar slänter och skärningar i berg. 
Trafikverket använder inte dessa skrifter utan hanterar ras- och skredfrågor enligt 
TRVINFRA-00230.  

Eurokoderna kommer att revideras och målsättningen är att publicera en ny version av 
Eurocde 7 Geotechnical design 2024. De nya regelverken kommer i större utsträckning 
att även inkludera konstruktioner i berg. IEG 2.0 etablerades i mars 2020 och har till 
uppgift att fortsätta arbetet med implementering av de nya eurokoderna.  

SGI har enligt instruktion ett ansvar att bland annat bidra till att plan- och byggprocessen 
effektiviseras och att förmedla ny kunskap. SGI utför en revidering och påbyggnad av 
Skredkommissionens rapport 3:95. Den nya skriften ”Anvisningar för stabilitetsutred-
ningar” planeras ges ut under våren 2023. Den kan som tidigare användas som stöd för 
hur stabilitetsutredningar kan utföras i olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen. 
Skriften gäller för naturliga slänter (befintlig bebyggelse och anläggningar) och för 
schaktslänter utan konstruktionsstöd.  

3.3.1.2 Byggande 

I byggskedet styr regelverket om arbetsmiljö verksamheten, exempelvis Arbetsmiljö-
verkets föreskrift AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. Den behandlar bland annat 
ansvaret hos byggherren, byggarbetsmiljösamordnaren som utsetts för planering och 
projektering av ett byggnads- eller anläggningsarbete (Bas-P), projektörer samt bygg-
arbetsmiljösamordnaren som utsetts för utförande av ett byggnads- eller anläggnings-
arbete (Bas-U). Byggherren har det övergripande ansvaret.  

I byggskedet kommer ras- och skredfrågor in till exempel vid schaktarbeten eller temp-
orära upplag som kan påverka både på arbetsplatsen och omgivningen. SGI har tagit fram 
skrifter som stöd för utförare i form av exempelvis Schakta säkert (AB Svensk Byggtjänst 
och SGI/SBUF , 2015). Skriften förmedlar kunskap om hur man utformar och utför 
schaktningsarbete på ett säkert sätt. SGI och Skanska teknik har samverkat kring skriften 
”Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner” (Rankka et al 2022).  Skriften 

https://www.sgi.se/globalassets/effektivare-markbyggande/epdf_saker-uppstallning-av-tunga-anlaggningsmaskiner.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=S%C3%A4ker+uppst%C3%A4llning+av+tunga+anl%C3%A4ggningsmaskiner&_t_tags=language:sv%2csiteid:d46ae634-1d01-45bb-93ae-81e248b0780f&_t_ip=192.168.100.208&_t_hit.id=Sgi_Public_Web_Core_Media_GenericMedia/_b2aba12a-7efa-42f7-b624-784fa9b123fd&_t_hit.pos=1&_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=S%C3%A4ker+uppst%C3%A4llning+av+tunga+anl%C3%A4ggningsmaskiner&_t_tags=language:sv%2csiteid:d46ae634-1d01-45bb-93ae-81e248b0780f&_t_ip=192.168.100.208&_t_hit.id=Sgi_Public_Web_Core_Media_GenericMedia/_b2aba12a-7efa-42f7-b624-784fa9b123fd&_t_hit.pos=1
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beskriver processer i projekteringen och genomförandet av uppställning av tunga 
maskiner med fokus på en säker arbetsmiljö och hur säkerheten för en arbetsplattform 
kan säkras genom ett strukturerat arbete, verifierande projektering samt provning och 
kontroll. SBUF/Skanska har även tagit fram skrift frischakt (släntschakt) i lös lera med 3-
D effekter (2021). 

Enligt Eurokod SS-EN 1997-1 kap 4.2.2 (2005) ska arbetsutförandet besiktigas fort-
löpande och resultaten protokollföras. Protokoll ska i tillämpliga fall upprättas av 
avvikelser från dimensionering och av relationsritningar. Dimensioneringsdokumenten 
och dokumentationen av vad som byggdes bör förvaras i 10 år om inte annat överens-
kommits. Viktigare dokument bör förvaras under det aktuella bärverkets livstid. I det här 
fallet innebär det att relationshandlingar ska upprättas och om projekteringen förändrats 
ska relationsritningarna kompletteras med Beräknings PM geoteknik för slutlig 
utformning. Krav i övrigt ställs av byggherren. 

3.3.1.3 Förvaltning 

Enligt Eurokod ska projektören klart ange om någon del av konstruktionen kräver 
underhåll efter byggskedet. 

När det gäller befintlig bebyggelse så har MSB gjort översiktliga stabilitetskarteringar i 
många av Sveriges kommuner, men karteringarna täcker inte alla kommuner. Efter 
genomförandet har kartunderlaget överlämnats till respektive kommun. I underlaget kan 
det finnas ”icke-friskrivna områden” där de geotekniska riskerna behöver utredas mer 
detaljerat. Tyvärr finns det fall där man från kommunens sida inte gått vidare med 
utredning, men i många fall så har kommunerna upprättat handlingsplaner som spänner 
över flera år för att åtgärda delområden utifrån de kommunala budgeterna. Kommunerna 
kan då göra prioriteringar utifrån bebyggelsesituation. 

I förvaltningsskedet ligger ansvaret för att åtgärda risken för ras och skred framförallt på 
fastighetsägaren. Trafikverket ansvarar för allmänna och statliga järnvägar, medan 
kommunerna ansvarar för kommunala vägar eller gator. Ansvar för enskilda vägar kan 
ligga på vägsamfälligheter. Marken som berörs av åtgärder kan vara privat, kommunalt 
eller statligt ägd vilket kan påverka möjligheterna att genomföra åtgärder som berör mer 
än den egna fastigheten.  

Trafikverket är förvaltare av sin anläggning och ska ansvara för drift av statliga vägar och 
järnvägar. Vid en händelse att anläggningen skadas genom att det sker ett ras eller skred, 
och anläggningen behöver byggas upp på nytt, ska den anpassas till tidigare anläggning. 
Normalt krävs inga nya tillstånd utifrån sektorslagarna för infrastruktur, där väglagen och 
lagen om byggande av järnväg ingår.  

Det förekommer att privata aktörer drivit exploateringsprojektering och låtit uppföra 
bebyggelse med omkringliggande infrastruktur. Efter byggnation överförs i vissa fall 
ägandet av till exempel bostäderna till en privat bostadsrättsförening och i många fall 
överförs infrastrukturen till kommunen.  
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Det är då viktigt att säkerställa vem som har ansvar för beständighet och underhåll. Det 
ligger i kommunens intresse att de projekterade lösningarna är beständiga och uppfyller 
samhällets krav på stabilitet över hela bebyggelsen livslängd, samt uppfyller 
Transportstyrelsens och Trafikverkets krav när det gäller vägar och järnvägar.  

3.3.2 Samverkan 

Samverkan mellan myndigheter inom området projektering, byggande och förvaltning av 
byggd miljö sker direkt mellan olika myndigheter som exempelvis Boverket, MSB, SMHI, 
SGI, SGU, Trafikverket med flera. Det finns även samverkansorgan mellan olika aktörer 
till exempel Delegationen för ras, skred och erosion, Arbetsgrupp naturolyckor och 
Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Forskning inom området bedrivs bland annat 
inom Branschsamverkan i grunden, BIG.  

Branschsamverkan sker även via Svenska geotekniska föreningen, SGF, och IEG. Inom 
SGF tas vägledningar fram inom olika ämnesområden. IEG 2.0 initierar, samordnar och 
utför arbete för implementering av eurokoder inom området. 

Grundläggningsbranschen hanterar de risker som finns i samband med byggnation bland 
annat genom att Svensk grundläggning ger ut rekommendationer och checklistor för 
arbetsmiljö som berör alla aktörer inom branschen. Man bedriver också utbildning och 
kompetensutveckling för att minska riskerna i byggskedet. Svenska byggbranschens 
utvecklingsfond, SBUF, finasierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. 
Mer information om olika samvarkansformer redovisas i Kapitel 4.  

3.3.3 Analys av området 

Vid stabilitetsberäkning av slänter och bankar används oftast anvisningar från Skred-
kommissionen och tillämpningsdokument från IEG. Dokumenten är inte juridiskt 
bindande om de inte åberopas i avtal. Trafikverket har inget krav att följa dokumenten 
från IEG, men man använder dem vid behov. I Boverkets uppdragsrapport Tillsynsväg-
ledning avseende risken för skred och erosion (2019:9) ges bland annat förslag tillatt 
överväga om vissa delar av Skredkomissionens anvisningar och IEG:s tillämpnings-
dokument borde införas som allmänna råd eller föreskrift från central myndighet. Det 
skulle ge en rättslig tyngd åt rapporterna och ett förtydligande av ansvar. I Boverkets 
rapport har de även konstaterat att det verkar finnas ett stort behov av att ta fram 
metodik och vägledning för att på ett mer systematiskt sätt beakta ett förändrat klimat i 
geotekniska utredningar. Författarna delar Boverkets uppfattning. 

Även i rapporten ”Riskområden ras, skred, erosion och översvämning” (SGI, MSB 2021) 
tas behovet av tydliga riktlinjer angående val av lämpliga säkerhetsnivåer och utrednings-
metodik från nationella myndigheter upp. Förslag till insats i rapporten är att vissa delar 
som tagits fram av kommissioner för att bedöma markens geotekniska säkerhet borde 
införas som allmänna råd eller föreskrift från nationell statlig myndighet. Hänsyn bör 
enligt rapporten tas till bland annat Boverkets regler, föreskrifter och rekommendationer 
samt Miljöbalkens krav. Det gäller såväl ras och skred i jord som bergras. 
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När det gäller Trafikverket så följer de Transportstyrelsens föreskrifter och har dessutom 
egna krav avseende stabilitet i Trafikverkets regler för dimensionering och utformning av 
geokonstruktioner (TRVINFRA-00230). Trafikverket har och tar ansvar när det gäller 
säkerhetsnivåer, tillvägagångssätt och metodik för att bedöma och hantera risker. 
Trafikverket äger sin process och har möjlighet att utföra bevakning och tillsyn konti-
nuerligt. De har även finansiella möjligheter att avgöra och välja metod för att hantera en 
risk. Vid bedömning av om åtgärder ska genomföras eller inte bör hänsyn tas till sam-
hällskostnaden i förhållande till konsekvensen av utebliven eller begränsad åtgärd.  

Ökad nederbörd, som kan bli effekten av ett förändrat klimat, kommer att påverka por-
trycksförhållandena i jorden samt ge höga flöden i vattendrag. Detta kan öka sannolik-
heten för ras, skred och erosion. Även kraftigare skyfall kan påverka erosionen och 
därmed även sannolikheten för ras och skred. Sannolikheten kan även öka för att slam-
strömmar uppstår i vissa områden. Hänsyn till konsekvenser av ras och skred måste tas 
med i projekteringen och måste även ses i ett landskapsperspektiv. Det finns därför ett 
behov av att ta fram och implemetera metodik och vägledning för detta. SGI bedriver ett 
branschgemensamt arbete för att uppdatera Skredkommissionens anvisning 3:95 (1995). 
Den nya skriften ”Anvisningar för stabilitetsutredningar” planeras att ges ut våren 2023. 
Frågor kring klimatförändring, hållbarhet/robusthet och vilka delar som förmodligen 
påverkar stabilitetsförhållandena mest i lera och silt tas upp i skriften. Det är av största 
vikt att de nya kunskaperna implementeras brett i samhället.  

Det saknas ofta kunskap, strategier och tydliga system hos kommunerna för att anpassa 
pågående markanvändning till ett förändrat klimat. På samma sätt saknas kunskap och 
strategier för att omlokalisera verksamheter, byggnader och infrastruktur från hotade 
områden. Planerad reträtt övervägs sällan som strategi för klimatanpassning. Möjlig-
heterna att reservera mark för framtida behov utnyttjas inte heller fullt ut. Strategier och 
hantering av dagvatten är också viktiga eftersom de är klimatberoende och påverkar 
sannolikheten för ras och skred. I tillägg till de problem som tas upp i rapporten om 
riskområden, så är ett annat problem att det kan uppstå målkonflikter mellan önskan att 
bo och bygga strandnära och att områdena i framtiden kan vara olämpliga för byggnation. 
Författarna anser att förutsättningarna för att kunna använda områdena mer flexibelt bör 
undersökas närmare, för att kunna anpassa marken till ett förändrat klimat.  

Det kan finnas lokala databaser som behandlar frågor kring projektering, byggande och 
förvaltning av byggd miljö hos exempelvis kommuner, även om de specifikt inte har ett 
ansvar kring att upprätthålla sådana. Det är viktigt att det finns kännedom om data-
baserna, då dessa kan ge värdefull information.  

Vid förvaltning av byggnadsverk så kommer effekten av klimatförändringen att påverka 
konstruktionerna och den omgivande terrängen. För byggnadsverk uppförda i närtid så 
bör klimatförändringen ha beaktats i planläggning och projektering i samband med in-
arbetning av vald livslängd för konstruktionen. Dessa konstruktioner bör därför bättre 
klara påverkan av ändrade klimatförhållanden under förutsättning att modellerna över-
ensstämmer med utfall. Det finns dock fortfarande oklarheter kring hur dimensioner-
ingen ska utföras och vilka klimatlaster som ska användas.  
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Det finns ett stort antal befintliga byggnader och transportinfrastruktur som är loka-
liserade till sårbara områden och som inte är anpassade till ett förändrat klimat. Att 
anpassa befintlig bebyggelse eller omgivande mark kan vara kostsamt. Det kan även 
kompliceras av att bebygglesen och marken angränsar till andra fastighetsägare med 
mark som man inte har rådighet över, men som skulle behövas för att kunna genomföra 
stabilitetsförbättrande åtgärder. Det finns sätt för till exempel Trafikverket och 
kommuner att kunna få rådighet till mark, men det finns behov av att granska olika 
lagstiftning för att se om befintligt regelverk är ändamålsenligt för att kunna utföra 
stabilitetsförbättrande åtgärder (klimatanpassningsåtgärder). 

När det gäller arbetsmiljö i byggskedet uppfattar författarna att ansvaret är tydligt 
reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1. Där beskrivs vilket ansvar som ligger 
på byggherren, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U.  

De stora entreprenörerna har egen geoteknisk kompetens som oftast har ett stort 
kunnande och stort fokus på arbetsmiljö, samt att de bedriver internutbildning. Hos 
mindre entreprenörer som inte har egen geoteknisk kompetens kan kunskapen om 
geotekniska säkerhetsfrågor vara bristfällig. Utbildningar inom området drivs av bland 
annat Svensk Grundläggning. Statliga myndigheter som till exempel SGI har ett ansvar 
att ta fram kunskapsunderlag som är kopplade till ras och skred och det är viktigt att 
samverkan sker med andra aktörer för att se behoven av nya kunskapsunderlag och att 
implementera ny kunskap till olika målgrupper. Det finns former för sådan bransch-
samverkan och behov finns av att prioritera och fortsätta samarbetet.  

Författarna anser att det är viktigt att stabilitetsförbättrande åtgärder dokumenteras och 
relationshandlingar upprättas och finns tillgängliga åtminstone hela konstruktionens 
livslängd (egentligen för alltid). Detta för att kunna användas för eventuell kontroll och 
uppföljning bland annat på grund av osäkerheter kopplade till klimatförändringens 
påverkan på åtgärden samt som underlag för ändrad markanvändning. 

Tolkningen av lagstiftningen och de krav som följer som ett resultat av lagar, föreskrifter 
och rekommendationer hamnar många gånger långt ned och långt ut i respektive orga-
nisation. Det ansvar respektive part har i processen att säkerställa tolkning av lagstift-
ningen skapar möjlighet för olika tolkningar och tillämpningar. Kommunerna har olika 
kompetens och möjlighet att arbeta med ras-, skred- och klimatanpassningsfrågor.  

För ras- och skredproblematik finns behov av att utveckla samverkan mellan olika nivåer, 
nationell, regional och kommunal nivå. Behovet gäller även intern kommunal samverkan 
samt samverkan mellan kommuner och aktuell länsstyrelse. Detta för att underlätta 
tolkningen av lagar, föreskrifter och rekommendationer. När det gäller kravställning på 
geotekniska utredningar och tjänster i det kommunala fallet så har större kommuner, 
exempelvis Göteborg och Norrköping, oftast större möjlighet än mindre kommuner att ta 
fram egna vägledningar för kravställande. Gemensamma arbeten med tolkningar och krav 
samt en harmonisering av dessa borde ge en positiv effekt på kommande upphandlingar. 

Vissa byggherrar kan ha svårt att känna till och ta det ansvar de har både i bygg- och i 
förvaltningsskedet. Det finns behov av att utreda hur detta kan hanteras, vilket lämpligen 
bör ske tillsammans med relevanta offentliga aktörer, exempelvis kommuner och SKR. 



Statens geotekniska institut  2022-12-22 
  1.1-2103-0202 

60 (176) 

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2. Det rör dimensione-
ringsförutsättningar, rådighet till mark, kunskapsuppbyggnad, samverkan och förändrad 
markanvändning. Behoven speglar inte alla behov som förekommer. 
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3.4 Areella näringar – jordbruk och skogsbruk 

Skogs- och jordbruk bedöms vara de två areella näringar som är mest relevanta när det 
gäller ras- och skredfrågor. Jordbruket beskrivs översiktligt, medan skogsbruket, som 
bedöms ha en stark koppling till ras och skred, beskrivs mer utförligt i följande avsnitt, 
samt under planering Avsnitt 3.1 och 3.2.  

3.4.1 Jordbrukets koppling till ras och skred samt analys av sektorn 

Jordbruket kan drabbas negativt av ras och skred genom förlust av jordbruksmark eller 
genom skador på byggnader och andra inventarier. Ras och skred kan förekomma i 
anslutning till vattendrag i jordbruksmarken. Ökad nederbörd, skyfall, högre och lägre 
flöden samt havsnivåhöjningen gör att riskerna kan öka i framtiden.  

Landsbygdsprogrammet betalar ut miljöersättningar för att skapa skyddszoner. Skydds-
zoner anläggs på åkermark för att minska flödet av vatten som rinner på markytan och 
som tar med sig jordpartiklar som når vattendraget. Syftet är att minska bland annat 
näringsämnesförluster (kväve och fosfor) från åkermark som sen belastar vattnet och 
bidrar till övergödning. En skyddszon, beroende på utformning, kan även vara effektiv för 
att förhindra erosion i själva vattendraget och på så sätt förhindra ras och skred.  

Jordbruket kan även orsaka ras och skred. Avlägsnande av vegetation och dränering av 
jordbruksmarken till erosionskänsliga stränder kan orsaka erosion, ras och skred. I 
områden med förutsättningar för skred är det extra känsligt att öka belastningen på 
marken. En extra tyngd på marken kan sätta igång ett skred. Inom jordbruket innebär det 
exempelvis att upplag av jordmassor, virke eller tunga maskiner kan orsaka ett ras eller 
skred.  

 

Figur 3.5  Avlägsnande av vegetation, dränering av jordbruksmarken till erosionskänsliga 
stränder, ökad belastning på marken exempelvis genom upplag av jordmassor, virke, tunga 
maskiner eller uppförande av byggnader, kan orsaka ras och skred. Foto: SGI. 
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Även uppförande av byggnader kan innebära risker. Om det berör bygglovsbefriade 
åtgärder, exempelvis ekonomibyggnader, behöver den enskilde markägaren ha god egen 
kunskap för att bedöma om marken klarar belastningen. Här är information till mark-
ägare av stor vikt om marken ligger i ett område med förutsättningar för ras och skred. 
Det går också att utnyttja möjligheten att införa bygglovsplikt genom områdesbestäm-
melser utanför detaljplanerade områden. Exempel på det är Karlstad kommun som 2002 
antog områdesbestämmelser för Norsälvens närmaste omgivning där bygglovsplikt 
infördes för alla typer av byggnadsåtgärder.  

Ytterligare exempel på belastning av marken kan komma från skyddsvallar mot över-
svämning. Andelen invallad åkermark är förhållandevis liten i Sverige, men kan komma 
att öka i framtiden med ett förändrat klimat. 

Jordbruket behöver också beaktas utifrån hela avrinningsområden och som en del i att 
hantera vattenflöden i landskapet. Det finns ett starkt samband mellan erosion, ras, skred 
och vattendragens flöden och vattennivåer. Det finns även ett samband mellan jordbruks-
marken och översvämningar i den byggda miljön. Nederbörd som avrinner från jord-
bruksmark kan påverka bebyggelsen nedströms, eller tvärt om, vatten som avrinner från 
byggda miljöer kan påverka jordbruksmarken. Åtgärder som fördröjer vattenmängderna 
från ett skyfall och minskar flöden kan ha en positiv inverkan för att minska riskerna med 
ras, skred, erosion och översvämning. Exempel på åtgärder är kontrollerade översväm-
ningar på uppströms liggande jordbruksmark, att anlägga våtmarker och tvåstegsdiken, 
eller att återskapa vattendragets naturliga form från tidigare uträtning eller utdikning.  

Regeringen konstaterar i den nationella strategin för klimatanpassning (Prop. 
2017/18:163) att det finns ett behov av att analysera ansvarsfördelningen vid åtgärder 
mot översvämning av jordbruksmark. I denna analys behöver även kopplingen till ras och 
skred inkluderas. Juridiken kring vattenlagstiftningen, hur den är utformad och besluts-
processer som berör jordbruket, är inte kartlagd i detta uppdrag. 

De viktigaste aktörerna som berörs av de beskrivna aspekterna ovan är fastighetsägaren 
som har rådighet att agera och ta ansvar, Jordbruksverket som sektorsmyndighet, 
branschorganisationer som kan förmedla kunskap, samt kommuner  för planering enligt 
PBL, samt länsstyrelser. 

Behov som framkommit i kartläggningen när det gäller jordbruk sammanfattas i Bilaga 2. 
De behöver inte nödvändigtvis spegla alla behov som kan förekomma. 

3.4.2 Skogsbruk och exploatering i brant terräng 

I brant terräng och i raviner är det extra känsligt med vegetationsförändringar och 
ingrepp i marken som påverkar hur vattnet flödar nedför sluttningen. Vegetations-
förändringar och påverkan på marken kan orsakas av åtgärder inom skogsbruket, till 
exempel avverkning, markberedning, gallring, dikning, spårbildning från tunga maskiner 
samt anläggning av skogsbilvägar. Detta leder ofta till att avrinningen på markytan ökar 
och att vattnet tar nya vägar som i sluttande terräng kan dra med sig stenar, block, träd 
och orsaka kraftig erosion, ras och slamströmmar (Figur 3.6).  
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Figur 3.6  Bilden visar ett ras (slamström) orsakad av ett kraftigt skyfall i kombination med att en 
skogsbilväg anlagts tvärs sluttningen. Foto: Anette Björlin, SGI. 

I branta sluttningar med erosionskänsliga jordarter i anslutning till vatten, som älvdalar, 
kan skogsbruksåtgärderna orsaka ras och skred. På extra känsliga områden kan det vara 
nödvändigt att bibehålla vegetation och förna (Skogsstyrelsen 2017). 

Även kraftledningsgator, skidpister och bebyggelse i brant terräng kan orsaka liknande 
problem. Exempelvis skapar snökanoner vid skidanläggningar ytterligare smältvatten än 
vad den naturliga snömängden skulle ge. God kunskap om avrinningsförhållandena och 
dimensionering för att hantera regn- och dagvatten i dessa områden är därför nödvändig. 
Hur vattnet hanteras och leds påverkar omgivande natur. Bäckravier, små bäckar eller 
områden som vanligen är relativt torra och som är naturligt anpassade till ett specifikt 
flöde kan få vattenmängder vid avverkning eller snösmältning som är större än vad 
naturen anpassat sig till. 

Avverkning orsakar även en förhöjd grundvattenyta i marken vilket försämrar stabiliteten 
i slänter. Avverkning, markberedning och spårbildning leder till att rötterna i marken dör 
och därmed försvinner den sammanbindning av jorden som rötterna bidrar med, vilket 
kan utlösa ras. Erosion leder dessutom till grumling av vatten, vilket påverkar vatten-
kvaliteten liksom flora och fauna i vattnet negativt. Klimatförändringen, som väntas med-
föra ökade tillfällen med torka, häftig nederbörd samt avsaknad av eller kortare perioder 
med tjäle vintertid, ökar riskerna för ras, skred och erosion ytterligare (Skogsstyrelsen 
2016b). 

3.4.3 Effekter av erosion, ras och slamströmmar till följd av skogsbruksåtgärder 

Effekterna till följd av skogsbruksåtgärder är många och ofta kostsamma om exempelvis 
infrastruktur påverkas. Under 2020 har Skogsstyrelsen tillsammans med Trafikverket, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens geotekniska institut genom-
fört projektet ”Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner” (Skogsstyrelsen 2021). 
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I de fallstudier som projektet studerat framgår att varje skadehändelse som orsakades av 
skogsbruket, som Skogsstyrelsen fått kännedom om, belastade det offentliga och skogs-
bruket med minst 200 000 kronor. Kännedom om förekomst och omfattning är dock 
bristfällig.  

Andelen skogsbruksåtgärder som berör riskområden för erosion, ras, slamströmmar och 
lokala översvämningar ökar. Under 2018 hanterade Skogsstyrelsen drygt 4 000 avverk-
ningsanmälningar inom sådana områden, varav mer än 40 procent bedömdes kunna ha 
en direkt inverkan på samhällsfunktioner.  

Hur stor andel av genomförda skogsbruksåtgärder som faktiskt genererar samhällsskador 
till följd av ras och skred är idag inte känt. Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 
2007:60) bedömde att de totala kostnaderna för skador på vägnätet på grund av höga 
flöden, erosion, ras och skred var i snitt 90 miljoner kronor per år under perioden 1995–
2007. De totala samhällskostnaderna av erosion, ras, slamströmmar och lokal över-
svämning, där skogsbruk till stor del bidragit till händelsen, är inte möjlig att uppskatta. 
Några orsaker är att skadorna är av vitt skilda karaktär. De uppkommer inte alltid vid 
samma tidpunkt som själva skogsbruksåtgärden eller kan ske långt ifrån åtgärden. Många 
av de skador som sker på exempelvis det allmänna vägnätet utreds dessutom inte. Dess-
utom berörs många olika myndigheters ansvarsområden, exempelvis skogsmark, vatten-
kvalitet, liv, hälsa och arbetsmiljö, infrastruktur och energiförsörjning, vilket försvårar 
den totala bilden ytterligare (Skogsstyrelsen 2021).  

3.4.4 Aktörer, ansvar och lagstiftning inom skogsbruket 

I en rapport från Skogsstyrelsen (2016a) finns beskrivning av lagstiftning och ansvar som 
berör utförande av skogliga förändringar, tillsyn och vid inträffad skada, samt möjligheter 
att ingripa innan en skada skett till följd av ras och slamströmmar. För mer utförlig 
information hänvisas till denna rapport.  

Betydande aktörer inom sektorn är markägare, skogsförvaltare, Skogsstyrelsen och läns-
styrelser. Även statliga myndigheter, kommunen, forskande institutioner, skogsentre-
prenörer, branschorganisationer har olika roller av betydelse för att minska skogsbrukets 
samhällsskador. Skogsstyrelsen har betydelse i egenskap av tillsynsmyndighet och 
hanterar samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken (1998:808), MB, vid skogsbruksåtgärder 
på skogsmark, samt ger råd, ekonomiskt stöd och tar fram kunskapsunderlag till mark-
ägare. Länsstyrelsen hanterar samråd enligt 12 kap. 6 § MB för andra ärenden som inte 
berör åtgärder för skogsbrukssyfte.  

Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning, SGI, MSB och SMHI tillhandahåller 
grundläggande information och kunskap om marken, klimateffekter och förutsättningar 
för ras, skred, slamströmmar och erosion. Naturvårdsverket, länsstyrelserna och 
Riksantikvarieämbetet har databaser över hänsynstaganden. Trafikverket är som 
väghållare utsatt för skador till följd av skogsbruket. Kommunen ska i sin planering 
beakta risker för ras, skred och erosion. Forskande institutioner utvecklar kunskap och 
metoder. Skogsentreprenörer utför skogliga avverknings- och skogsvårdsuppdrag med 
skogsmaskiner och/eller anställd personal. Branschorganisationer kan bidra med 
rådgivning, stöd och utbildning. 
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De viktigaste lagrummen är skogsvårdslagen och MB. MB har generellt sett en över-
gripande betydelse, som blir mer direkt i de fall reglering saknas i sakregleringen. PBL 
har en betydelse utifrån att bebyggelse ska lokaliseras till lämplig mark.  

Skogsvårdslagens tillämpningsområde är skogsbruksåtgärder på skogsmark. Det innebär 
att lagen inte kan tillämpas för andra syften än de som innefattas i denna avgränsning. 
Hänsynen till mark och vatten beskrivs i § 30 skogsvårdslagen. I fjällnära skog finns 
likartad reglering enligt 18 §. Förhindrande av körskador eller användande av bro i sam-
band med korsande av vatten är vedertaget vid skogsbruk, enligt Skogsstyrelsen. Beslut 
om sådana försiktighetsåtgärder utgör således inget intrång i den pågående markanvänd-
ningen och skogsägaren får därmed bära eventuella kostnader på egen hand. Trots detta 
är körskador och skador på vattenmiljöer en vanlig orsak till erosion, ras, slamströmmar 
och lokal översvämning med potentiell påverkan på samhällsfunktioner, när det uppstår 
efter en skogsbruksåtgärd i området. 

Andra lagar som har beröringspunkt till skogssektorn är Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO), Expropriationslag (1972:719), Skadeståndslag (1972:207) och Väglag 
(1971:948). Enligt LSO ska kommunerna verka för en säker omgivning i kommunen och 
för att riskerna för olyckor och skador minskar eller undviks genom förebyggande 
åtgärder. Expropriationslag har en paragraf (2 kap. 5 § ExprL) som möjliggör exprop-
riering av mark för att upprätta ”skyddsområde mot naturhändelser”, men det är oklart 
om det är möjligt att inkludera händelser som orsakas av mänsklig verksamhet som till 
exempel avverkning och andra skogsbruksåtgärder. 

Väglagen ger vissa möjligheter att (i en del fall efter beslut från länsstyrelsen) tvinga fram 
åtgärder i vägens närmaste omgivning.  

Skogssektorn har tagit fram branschgemensamma målbilder för god miljöhänsyn. Det är 
ett pedagogiskt informationsmaterial med skötselråd och frivilliga riktlinjer som skogs-
bruket ställer sig bakom. Flera av målbilderna innefattar åtgärder som kan bidra till 
klimatanpassning även om det inte anges uttryckligen. I vilken grad målbilderna till-
ämpas operativt är oklart. Flera av målbilderna har tagits in i skogsbruksstandarden FSC. 

Skogsstyrelsen gör en bedömning att nuvarande lagstiftning (MB och skogsvårdslagen) 
inte är anpassad för erosions- och rasrisker inom skogsbruket. Skogsvårdslagen och MB 
kan behöva ses över med avseende på klimatanpassning. Lagarna saknar explicita regler 
kring skydd mot erosion, ras, slamströmmar och lokala översvämningar. Det saknas även 
praxis för tillsyn och rådgivning. Inom ramen för ett tillsynsuppdrag gentemot skogs-
bruket arbetar Skogsstyrelsen med att utveckla tillämpningen av MB:s allmänna hänsyns-
regler (2 kap. MB). I detta ingår att klargöra om och på vilket sätt myndigheten kan 
begära anpassningar av åtgärder i syfte att förhindra erosion, ras, slamströmmar och 
lokala översvämningar.  

Ett syfte är att göra ärendehanteringen mer rättssäker och att bättre kunna prioritera 
sådana ärenden där tillsyn verkligen behövs. Bland annat förtydligas hanteringen av 
ärenden inom branta instabila områden och raviner. 
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Markägaren är i de flesta fall ansvarig för vad som händer på sin mark. Men när det gäller 
effekter av erosion, ras och slamströmmar är ansvarsfrågan inte helt klar. Här är det inte 
tydligt huruvida staten eller den enskilde ska stå för ersättningskostnaderna (enligt MB:s 
ersättningsbestämmelse) om ett område bedömts som farligt eller olämpligt att kal-
avverka utifrån risker på den byggda miljön och samhällsviktiga funktioner (Skogs-
styrelsen 2021).  

Brott mot skogsvårdslagen när det gäller miljöhänsyn, exempelvis försiktighetsåtgärder 
vid terrängkörning, byggande av skogsbilvägar samt vid korsande av vattendrag, är idag 
endast straffsanktionerat (böter) om det är en avvikelse från ett beslut om den miljö-
hänsyn som ska visas vid skogsbruksåtgärden. Huvuddelen av skogsbruksåtgärderna är 
dock anmälningsärenden vilket gör att Skogsstyrelsen endast fattar beslut i en bråkdel av 
dessa. 

Fastighetsägare kan bli ansvarig för skador på annans fastighet om denne gjort något 
medvetet eller av vårdslöshet som orsakar ras eller skred, och kan behöva betala skade-
stånd till den som drabbats. Nivån på de skadestånd som kan bli aktuella vid orsakande 
av skada på annans fastighet, till exempel en allmän väg, kan bli mycket höga för den 
enskilde markägaren. Det är dock sällan som skadeståndsärenden hanteras. Det behöver 
finnas ett tydligt orsakssammanhang mellan åtgärden och händelsen, samt att den som 
vidtagit åtgärden har varit oaktsam (Skogsstyrelsen 2016a). Ett exempel där skadestånd 
utbetalats är en händelse i Ödeshög 2007. Vägverket valde att stämma förvaltnings-
bolaget av marken för en skada de orsakat på en allmän väg (M 2640-07). Kostnaden för 
skadan av vägen beräknades till en miljon kronor. 

Mark och miljööverdomstolen slog fast att bolaget skulle betala ett jämkat skadestånd på 
en halv miljon kronor samt halva rättegångskostnaderna motsvarande cirka 60 000 
kronor (MÖD M 75/09). Att följa skogsvårdslagens krav bör därför betraktas som 
lönsamma åtgärder. Ökad kunskap och medvetenhet skulle sannolikhet bidra till ökad 
försiktighet (Skogsstyrelsen 2021). Huruvida straffrättsligt ansvar skulle kunna 
uppkomma, utöver ansvar för direkt framkallande av ras eller skred med uppsåt att 
orsaka omfattande förstörelse av annans egendom, är oklart (Skogsstyrelsen 2016a). 

I 7 kapitlet MB finns regler om skydd av områden. I de allra flesta fall blir det inte möjligt 
att använda denna skyddsparagraf för att förhindra ras och skred vid skogsbruksåtgärder. 
Men det kan vara intressant att försöka hitta andra sätt att skydda områden där det finns 
risk för ras, skred och erosion. Det skulle kunna göras genom att utgå ifrån områden 
enligt den nationella strategin för formellt skyddade områden. Områden där det också 
finns risker som skulle kunna prioriteras för skydd. (Skogsstyrelsen 2016a) 

3.4.5 Samverkan inom skogssektorn 

Ett flertal myndigheter arbetar aktivt med att utveckla och förmedla kunskap inom 
området klimatanpassning och genomför bland annat gemensamma projekt. Myndighets-
nätverk som exempelvis Geodatasamverkan, Arbetsgruppen för naturolyckor och 
Myndighetsnätverket för klimatanpassning skapar förutsättningar för god koordinering.  
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Exempel på myndighetsgemensamma projekt har bland annat varit kopplat till 
ämnesområden som geodatatjänster, lagstiftning (gemensamhetsanläggningar) och 
utbildningspaket, som alla har en beröringspunkt till skogsbruket. 

Skogsstyrelsen arbetar också kontinuerligt med att öka kompetensen internt kring 
klimateffekter för att kunna gå ut med välunderbyggda rekommendationer så att skogs-
bruket i slutändan kan omsätta kunskapen i konkreta anpassningsåtgärder. SGI har 
bidragit med expertkunskap när det gäller ras, skred och erosion. 

När ett ärende av en skogsbruksåtgärd berör flera myndigheter krävs god samverkan 
mellan myndigheter och övergripande förståelse för olika ansvarsområden. Detta gäller 
oavsett geografisk nivå. Idag saknas effektiva samverkansformer för detta. Ärenden kan 
falla mellan stolarna eller riskera att bollas mellan myndigheter utan att någon tar ansvar. 
Det behövs tydliga rutiner med formaliserade kontaktvägar som kan korta ner start-
sträckan och göra det enklare att samverka kring ärenden, samt vid uppkomna eller 
potentiella skadehändelser. 

Exempel på ärendehantering där det finns behov av samverkan: 

• Trafikverkets behov av att känna till avverkningar inom branta instabila områden för 
att på så sätt kunna ha en beredskap längs vägar som kan finnas i området, ifall något 
skulle hända. Trafikverket kan också se till att vägtrummor underhålls eller byts så att 
vägar inte riskerar att skadas. En återkopplingsmekanism mellan Trafikverket, Skogs-
styrelsen och markägaren kan bidra till ökad uppmärksamhet på problemen och 
ömsesidigt lärande om dem. 

• Erosions och ras till följd av skogsbruksåtgärder behöver inkluderas i kommunens 
bedömning av klimatrelaterade risker i översiktsplanen. Därtill kan detaljerade utred-
ningar behöva genomförs inför ett detaljplanearbete. Problemet är att frågorna ofta 
hanteras för sent i planeringsprocessen, eller påverkan från omgivande mark inte 
beaktas i planeringen. Exempel finns där bebyggelse planeras nedanför brant terräng 
med skogsmark, utan att riskerna beaktats. Det förekommer även att byggnader och 
vägar redan är planerade, d.v.s. vegetationen är redan tänkt att tas bort, innan en 
dagvattenutredning genomförs. Samverkan mellan olika aktörer behövs i ett tidigt 
skede. Se mer i Avsnitt 3.1. 

• Ett tredje exempel är hantering av avverkningsanmälningar. Markägaren anger inte 
alltid syftet med avverkningen. Det kan vara en skogsbruksåtgärd, men det kan också 
handla om att avverka skog för att sälja tomter. Om det är en skogsbruksåtgärd 
hanterar Skogsstyrelsen ärendet, annars länsstyrelsen. Beroende på syftet kan 
riskerna skilja sig åt. I ett område där nya träd kommer planteras kan riskerna vara 
mindre varaktiga till skillnad från om området är tänkt att förbli utan vegetation och 
bebyggelse placeras inom området. Detta kan innebära att ett område upphör att vara 
lämpligt för byggnation på grund av den avverkning som måste ske innan byggna-
tionen. Det är oklart vilka krav Skogsstyrelsen kan ställa på markägaren vid avverk-
ningsanmälningar. Gränsdragningen mellan länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 
behöver förtydligas och samverkansformer effektiviseras. 
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Målbildsförvaltningen, som är ett samarbete mellan myndigheter, skogsbruket och andra 
organisationer inom skogssektorn, utvecklar kontinuerligt målbilderna. Skogsstyrelsen 
föreslår i sin rapport (Skogsstyrelsen 2021) att man för en diskussion och arbetar in 
klimatanpassningsåtgärder i alla målbilder. Det pågår arbete med att ta fram målbilder 
för byggande av skogsbilvägar. 

3.4.6 Utvecklingsbehov inom skogsbruket 

Det finns en mängd problem och utvecklingsbehov inom skogssektorn kopplat till 
erosion, ras, slamströmmar och lokala översvämningar. Följande utvecklingsförslag har 
identifierats inom projektet ”Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner”. Förslagen är 
är sammanfattande nedan. För mer utförlig beskrivning hänvisas till projektets rapport 
(Skogsstyrelsen 2021). 

• En ökad kunskap om vilka skador skogsbruksåtgärder kan orsaka inom instabila 
områden, kostnaden av dessa, liksom ett medvetandegörande om ansvarsfrågan 
skulle med största sannolikhet bidra till ökad försiktighet. Skulle en återkoppling till 
markägare eller verksamhetsutövare ske och till och med skadestånd utkrävas, skulle 
kunskapen inom området ändras omgående. Ökade skadeståndskrav liksom krav från 
försäkringsbolag i samband med tecknande av försäkringar eller vid skadereglering 
kan också bidra till en ökad medvetenhet. 

• Ett utvecklat handläggarstöd hos Skogsstyrelsen, med instruktioner kring nödvändiga 
utredningar vid ärendehandläggning inom instabila områden har tagits fram. För 
detta behövs även tydliga juridiska ställningstaganden kring lagrum för beslut och 
förelägganden kring anpassningar. Arbete pågår för närvarande med utbildning av 
personal. 

• Det saknas sammanställningar och dokumentation av händelser, åtgärder och 
kostnader kopplat till skogsbruksåtgärder med inverkan på erosion, ras och övers-
vämning. Då dessa skador rör vissa myndigheters tillsynsansvar är noggrann 
strukturerad samverkan mellan bland annat Trafikverket, Skogsstyrelsen, MSB, SGI 
och länsstyrelserna nödvändigt för att förbättra kunskapen. 

• Utveckling av olika kartunderlag och GIS-verktyg behövs, exempelvis förbättrad 
jordartskartering; verktyg för att skatta tillrinningsområden/arean av små avrin-
ningsområden, vattenvolymer vid olika nederbördsnivåer i olika punkter samt 
beräkningar av trumstorlek; detektion av jordrörelser från satellit för att identifiera 
riskområden samt jordrörelser efter en åtgärd. 

• Utreda oklarheter kring hur långt skogsbrukets eller den enskilde markägarens 
ansvar sträcker sig, liksom ansvarsfördelning mellan myndigheter.  

• Utvecklande av arbetssätt för att hantera vegetation som en gemensamhets-
anläggning. 

• Utveckling och inventering av teknik för att minska markskador i branta instabila 
områden, exempelvis små lätta maskinsystem, maskiner som kan gå på skrå utan att 
välta, markberedare som kan gå på skrå, vinsch/liftsystem. 
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• Kunskapsuppbyggnad kring hyggesfria metoder samt trädslagsval (naturbaserade 
lösningar). 

• Samverkan mellan myndigheter vid ärendehandläggning. 

Trafikverket arbetar med att ta fram verktyg för att skatta avrinningsområden, som bland 
annat kan vara till nytta även för skogsbruket. 

3.4.7 Analys av skogssektorn 

Terrängkörning som orsakar körskador och spårbildning, grävning, anläggande av 
skogsbilväg eller korsande av vattendrag är viktiga orsaker till erosion, ras och slam-
strömmar. Även avlägsnande av bindande, skyddande och vattensugande vegetation i 
samband med avverkning kan vara utlösande orsaker till ras och slamströmmar. 
Skadorna leder till stora samhällskostnader. Många skador kan förhindras genom att följa 
skogsvårdslagens föreskrifter och allmänna råd. Att följa skogsvårdslagens krav bör 
därför betraktas som en effektiv åtgärd för att motverka ökade kostnader till följd av 
erosion och ras (Skogsstyrelsen 2021).  

Det finns ett stort kunskapsbehov hos markägaren för att kunna ta den hänsyn som 
behövs enligt skogsvårdslagen och MB. Det är markägarens ansvar att undvika skador 
som kan följa av erosion, ras och slamströmmar. Skogsägares och andra fastighetsägares 
kunskap om det egna ansvaret är idag bristfällig. Markägarna kan bli skadeståndsskyldiga 
om en olycka sker. Det är därför viktigt att öka markägarnas förståelse för det egna ansva-
ret. Likaså behöver kunskapen om metoder för att undvika skador öka och utvecklas. Ett 
sätt att öka medvetenheten hos markägaren kan vara att återkoppla och lära av händelser 
från grannfastigheter då skador uppstår. Återkoppling kan även ske från myndigheter i 
samband med tillsyn. Ökade skadeståndskrav liksom krav från försäkringsbolag kan 
också bidra till en ökad medvetenhet.  

Ökad samverkan och erferenhetsutbyte mellan myndigheter och andra aktörer för att 
samla in skadedata och följa upp inträffade händelser kan bidra till kunskapsuppbyggnad 
inom området. 

Komplexiteten kring ansvar och skadeståndsskyldighet ökar dessutom om flera mark-
ägare påverkar marken i samma område genom sina skogsbruksåtgärder. I fallet då en av 
åtgärderna triggar igång ett ras eller skred, som egentligen är orsakad av den kollektiva 
påverkan, är det oklart vem som är ansvarig. Det är även oklart hur åtgärderna skulle 
kunna samordnas för att undvika olyckor.  

Att sammanställa och förmedla kunskap om vilken fysisk och ekonomisk inverkan skogs-
bruksåtgärderna kan ha på samhällsfunktioner är följaktligen central. En återkopplings-
mekanism mellan Trafikverket, Skogsstyrelsen, SGI, MSB, länsstyrelsen, kommunen och 
markägare skulle kunna bidra till ökat fokus på problemen och ömsesidigt lärande av 
dem. 

Det är inte tydligt, i lagstiftningen eller praxis, huruvida staten eller den enskilde ska stå 
för kostnaderna om ett område bedömts som farligt eller olämpligt att kalavverka utifrån 
risker på den byggda miljön och samhällsviktiga funktioner. Ansvarsfördelningen mellan 
staten och den enskilde behöver utredas vidare eller prövas rättsligt för att erhålla praxis.  
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Medvetenheten om erosions- och rasrisker till följd av skogsbruksåtgärder och avlägs-
nandet av vegetation i branta slänter behöver öka i den kommunala planeringen. Bedöm-
ning av risker behöver tydligare inkluderas i kommunala översiktsplaner och hanteras 
bättre i den efterföljande planeringen med detaljplaner. Samverkan mellan olika aktörer 
behövs i ett tidigt skede i planprocessen, samt vid ärenden som berör skogsbruksåtgärder 
till exempel avverkningsanmälningar. 

Behov som framkommit i kartläggningen avseende areella näringar sammanfattas i 
Bilaga 2. 
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3.5 Sjöfart 

Fartygsvågor ger upphov till vattenrörelser (svall och avsänkning) som kan påverka 
botten, strandplan och strandbankar och leda till erosion. Erosion kan i sin tur orsaka ras 
och skred genom att stranden och botten förändrar geometrin så slänten med tiden kan 
bli instabil. Hur stor påverkan blir beror på hur lätt jordarterna eroderar och vilken typ av 
vågor som genereras. Vågornas egenskaper beror dels på fartygets dimensioner, utform-
ning, djup, hastighet och dels på vattendjup och avstånd till stranden. I en farled med 
begränsat vattendjup och närliggande stränder kan påverkan bli kraftig. Göta älv är ett 
exempel på en farled där fartygsgenererade vågor orsakar erosion på stränderna, som kan 
leda till ras och skred, om slänterna inte erosionsskyddas (Figur 3.7). 

 

Figur 3.7  Göta älv är ett exempel på en farled där fartygsgenererade vågor orsakar erosion på 
stränderna, som kan leda till ras och skred, om slänterna inte erosionsskyddas. Foto: Anette 
Björlin, SGI. 

I fartygets närzon kan också propellerströmmar mobilisera material från botten, speciellt 
på grunt vatten. Sådan lokal erosion är vanlig nära kajer när fartyg manövreras och kan 
orsaka underminering av kajkonstruktionen. Även i farleder kan propellerstrålar orsaka 
erosion på bottnen, men effekter på stränder är försumbara i de flesta fall. Propeller-
strömmar bedöms därför ha liten påverkan på ras och skred. 

Inom stora delar av landet påverkas vattendjupet av landhöjning. Detta tillsammans med 
naturliga bottensedimentrörelser medför ett återkommande behov av muddring för att 
upprätthålla farleder. Muddring kan på liknande sätt som erosion leda till att bottengeo-
metrin förändras och skapa en instabil slänt. Information om bottentopografi behövs för 
att kunna göra bedömning av en slänts stabilitet. 

Skred kan påverka sjöfarten genom att skredmassorna försvårar framkomligheten i far-
leder. Ett större skred kan leda till totalt stopp för fartygstrafik från några dagar upp till 
flera veckor, eventuellt månader för större fartyg (SGI 2011).  
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Exempelvis inträffade år 1996 ett skred i Göta älv vid Ballabo, Västerlanda, ca 5 km söder 
om Lilla Edet (SGI 1999). Skredet omfattade ett område med åkermark som sträckte sig 
110 m längs Göta älvs västra sida. Inga byggnader skadades, men skredmassorna 
minskade farledens bredd i älven. Direkt efter att skredet gått stoppades sjöfarten förbi 
platsen. Efterföljande dag besiktigades skredområdet, och efter ett samrådsmöte med 
Räddningstjänsten och andra berörda aktörer, beslöt man att återuppta fartygstrafiken 
förbi skredplatsen med reducerad fart och enkelriktad trafik. Man beslöt även att 
kontrollera farleden två gånger/dygn under den närmaste tiden samt fortsätta bevak-
ningen av skredområdet och kontrollera eventuella ytliga markrörelser. Fartbegräns-
ningen varade i flera år. 

Ett annat exempel är jordskredet vid Agnesberg som inträffade 1993. Skredet omfattade 
ett ca 80 x 30 kvadratmeter stort område inom en industritomt längs Göta älv. Skred-
massorna fördelade sig över en yta av ca 100 x 80 kvadratmeter på älvens botten och 
fyllde delvis upp befintlig farled. Vattendjupet i farleden minskade med ca 2 m (SGI 
1994). Precis som vid Ballboskredet stoppades fartygstrafiken, men återupptogs i begrän-
sad omfattning efter några dagar. Åtgärder för att återställa älvfåran och återskapa 
farleden beräknades till 15 miljoner kronor. 

Även skyfall och kraftig avrinning, som kan orsaka slamströmmar och ansamlingar av silt 
och skräp, kan påverka framkomligheten i kanaler och andra vattendrag och kräva 
muddringsinsatser eller andra åtgärder för att upprätthålla framkomligheten.   

3.5.1 Aktörer, ansvar och lagstiftning 

Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har olika ansvar för sjöfartsfrågor. 
Trafikverket ansvarar för den strategiska infrastrukturplaneringen i samråd med Sjöfarts-
verket. Sjöfartsverket har det operativa ansvaret för tillgänglighet, framkomlighet och 
säkerhet till sjöss. Sjöfartsverkets ansvar för att inrätta och underhålla farleder. Vid 
planering utformas farleden för att optimera farledens design utifrån aspekter som 
ekologi och säkerhet bland annat genom att minska miljöpåverkan på omgivningen från 
svall och muddringar. Sjöfartsverket har även en viktig roll som kartläggande myndighet 
av bottentopografi. 

Transportstyrelsen huvuduppgift är att svara för regelgivning, tillståndsprövning och 
tillsyn samt registerhållning inom transportområdet. De har gett ut rekommendationer 
för utformning (TSS 2019-2204) och simulering (TSS 2016-646) av farleder (Transport-
styrelsen 2016) (Transportstyrelsen 2019). Dessa är övergripande och specificerar inte 
direkt frågor som berör erosion, ras och skred. Men vid planeringen av en ny eller för-
ändrad farled behöver risker avseende miljö, säkerhet, hälsa och tillgänglighet identifieras 
och värderas. Simulering är en metod för att planera, optimera och verifiera en farleds-
utformning och dess utmärkning, analysera och värdera risker. 

Länsstyrelsens roll är begränsad men de får, efter samråd med Sjöfartsverket och Trans-
portstyrelsen, meddela föreskrifter om fartbegränsning (2 kap. 2§ Sjötrafikförordningen 
(1986:300)). Att sänka båtarnas hastighet är ett sätt att minska vågornas kraft och 
erosion på stränderna, och därmed indirekt minska förutsättningarna för skred. 
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Enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) kan muddring av farleder antas 
medföra en betydande miljöpåverkan (6§ punkt 3c) och en miljöbedömning enligt kap 6 
MB behöver göras. I miljökonsekvensbeskrivningen ska då miljöeffekter som ras och 
skred hanteras. 

SGI ska enligt Förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut 
övervaka stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen. SGI genomför därför med jämna 
mellanrum besiktningsresor från båt tillsammans med Sjöfartsverket för att okulärt 
kontrollera befintliga erosionsskydd längs stränderna och för att bedöma erosionsskador 
och andra indikationer på markrörelser. 

Både Sjöfartsverket och Trafikverket ingår i både Delegationen för ras- och skredfrågor 
samt i Delegationen för Göta älv som leds av SGI. Länsstyrelsen, med fler myndigheter, 
ingår i Delegationen för Göta älv (se Kapitel 4). Delegationen för Göta älv tillför kunskap 
om områden längs älven, hjälper till att planera arbetet med skredsäkring, ger råd och 
bedömer vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska få statliga bidrag. 

 

FAKTA 

Begreppet farled omfattar i sin vidaste betydelse de vattenområden som 
sjöfarten använder. I allmänhet menar man dock de vattenvägar som i 
sjökortet är markerade med streckade svarta linjer och som efter behov 
försetts med sjömärken (bojar, prickar etcetera).  

Källa: Transportstyrelsen. 

 

 

3.5.2 Analys av sektorn 

Göta älvdalen utmärker sig som ett extra känsligt område för ras och skred på grund av 
dess geologiska förutsättningar. Eftersom älven även utgör en viktig transportled för 
sjöfarten bedöms detta område som det mest problematiska för sjöfarten utifrån ett ras- 
och skredperspektiv. Genom SGI och Delegationen för Göta älv finns en organisation för 
samverkan samt finansiering att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder. Det innebär 
att frågor kopplat till sjöfart kan uppmärksammas och stämmas av inom Delegationen för 
Göta älv.  

En viktig fråga att hantera är ansvar och den långsiktiga förvaltningen av genomförda 
stabilitetsförbättrande åtgärder. Det finns flera erosionsskydd längs stränderna i Göta älv. 
I detta fall finns en miljödom om Göta älvs vattenreglering som slår fast att det är Vatten-
fall och Sjöfartsverket som har ansvar för att underhålla erosionsskydden. Vid nya åtgär-
der behöver ansvarsfrågan för att genomföra och förvalta dem lösas. Åtgärderna kan 
behöva genomföras på mark som berör flera olika fastighetsägare och nyttan fördelas på 
flera aktörer i samhället, inklusive sjöfarten. En frågeställning som skulle behöva redas ut 
är om det är fastighetsägaren, de som har mest nytta av åtgärden eller de som är mest 
lämpade för uppgiften (som har kunskap och resurser) som bör ha förvaltningsansvaret 
och underhålla de stabilitetsförbättrande åtgärderna. 
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Det är oklart i vilken omfattning sjöfarten orsakar eller påverkas av ras och skred i andra 
delar av landet än utmed Göta älv. Exempelvis kan tur- och fritidsbåtar påverka stränd-
erna genom svallvågor. Vid muddring bör alltid släntstabilitet ingå som bedömnings-
grund. Författarna har inte kunna göra en bedömning om det finns brister vid hantering 
av muddringsärenden. Vid större farledsutredningar omhändertas frågan i samband med 
miljöbedömning och i miljökonsekvensbedömningen, och borde därför inte vara ett 
problem.  

Oklarheter kan uppstå om vem som agerar eller står för kostnaden för åtgärder, exempel-
vis om skredmassor i akutskedet behöver muddras i en farled för att öppna upp för 
fartygstrafik. Kostnaderna kan bli omfattande, särskilt om de skredade massorna inne-
håller föroreningar. En skredhändelse är ofta platsspecifik och för att klargöra ansvars-
förhålladen och kostnadsfördelning behövs ofta en efterföljande utredning. Exempelvis 
genomfördes en utredning efter Agnesbergsskredet (SGI 1994). Utredningen konsta-
terade att orsakssambanden var så komplexa att det inte med tillräcklig säkerhet gick att 
peka ut vilka faktorer som ensamma eller tillsammans med andra faktorer utlöst skredet. 
Detta gjorde det svårt att utkräva ansvar av någon specifik part, samt att fördela kost-
naden mellan parterna. 

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2. 
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3.6 Kulturarv 

Kulturarv är ett begrepp som omfattar både materiella och immateriella värden. Med ett 
förändrat klimat kommer hotet mot de materiella värdena att öka. Det gäller byggnader, 
anläggningar, forn- eller andra kulturlämningar som kan följa med eller påverkas av ett 
ras eller skred.  

FAKTA 

Kulturarv omfattar alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig 
påverkan; det kan vara exempelvis spår, lämningar, föremål, konstruktioner, 
miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick och 
kunskaper.  

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som 
i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. 
Kulturmiljön är en del av kulturarvet. 

Kulturvärde avser samlingsbenämning för sådana värden som tillskrivs 
företeelser, med utgångspunkt i kulturhistoriska, sociala och estetiska 
aspekter. 

Källa: Riksantikvarieämbetet 2015 Plattform kulturhistorisk värdering och urval 

 
Objekt som ligger på ras- och skredkänsliga finkorniga jordar i anslutning till vattendrag 
och sjöar, särskilt i områden med pågående vattenreglering, eller vid kustområden med 
branta stränder, kan drabbas av erosion med ras och skred som följd. Ett särskilt problem 
utgör kulturmiljöer längs Norrlands älvar och sjöar där vattenkraftens reglering 
successivt svallar ur och underminerar landområden vilket kan leda till ras och skred. 
Under senare år har pågående klimatförändring ytterligare påverkat vattenflöden och 
nederbörden, och med det även markerosionen. Kulturlämningar kan direkt förstöras vid 
ett ras eller skred men även överlagras av ras- och skredmassor och påverka samman-
hanget och upplevelsen de ingår i.  

I områden med kuperad och brant terräng kan objekt påverkas av slamströmmar, d.v.s. 
vatten och jord som transporteras nerför en sluttning. Sådana flöden kan exempelvis 
uppstå om vegetation avverkas eller områden exploateras i den branta sluttningen.  

Det finns ingen nationell statistik på hur stort hotet är eller hur många objekt som har 
drabbats av ras och skred. Vissa länsstyrelser har analyserat hur kulturarvet kan påverkas 
av klimatförändringen som ras och sked. Ett exempel redovisas i rapporten ”Kulturarv för 
framtida generationer med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv” som beskriver 
klimatförändringens påverkan på kulturarvet i Västra Götalands och Hallands län (Läns-
styrelserna 2016). Det finns få dokumenterade händelser som beskriver hur ras och skred 
påverkat kulturarvet. Om detta beror på att händelser inte sker eller att händelser inte 
dokumenteras är oklart. I rapporten om Västsveriges kulturarv gör man följande 
bedömning: ”Skredrisker är allmänt förekommande längs många vattendrag, men sett 
över de båda länen är det få utvärderade historiska byggnader som är lokaliserade på 
platser med känd skredrisk. Något fler fornlämningar berörs av kända skredrisker. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-3451
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Även om antalet lämningar som påverkas är lågt, så blir effekten av skred kraftig när det 
väl inträffar”.  

Att erosion och ras förstör forn- och kulturhistoriska lämningar längs Norrlands sjöar och 
älvar har man känt till länge. Sedan vattenkraften etablerades mer storskaligt på 1940-
talet och framåt har regelbunden höjning och sänkning av vattennivåer resulterat i till-
tagande markskador som även berört och alltjämt berör viktiga kulturmiljöer. Insatser i 
form av inventeringar och räddningsgrävningar vittnar om att antalet kända och tidigare 
okända fornlämningar som har förstörts och som befinner sig i riskzonen är stort 
(Riksantikvarieämbetet, 2022).  

En inventering av fornlämningar har gjorts i Västernorrland längs erosions, ras och 
skredkänsliga älvar (Länsmuseet Västernorrland 2009). Här konstateras flera objekt som 
är hotade där åtgärder behöver genomföras. Järnålderslämningarna är väl representerade 
bland dessa objekt. Detta beror på att de är frekventa på de erosionsutsatta sediment-
jordarna i älvdalarna. 

Inom kulturmiljöområdet finns kunskapsunderlag samlat från tidigare vattenregleringar 
och uppföljningar av erosionsskador. I en rapport om Norrlands vattenanknutna kultur-
miljöer (Norrlands museum 2021) pekar Norrbottens museum på potentialen i materialet 
från sjöregleringsundersökningarna på 1950- och 1970-talen som kunskapsunderlag och 
forskningsmaterial. Det finns även potential i marinarkeologiska undersökningar. Ett 
problem är att materialet ligger spritt i olika arkiv och är inte sammanställt (Riksantik-
varieämbetet, 2022).  

Byggnadsverk kan även drabbas av sättningar på grund av ändrade grundvattenförhål-
landen eller andra orsaker. Sättningar ingår inte i begreppen naturolyckor, ras och skred, 
men kan ändå ge betydande skador i form av sprickor i byggnader. Men ett förändrat 
klimat kan problem med sättningar komma att öka. Ett exempel på sättningsskada visas i 
Figur 3.8. 

 

Figur 3.8  Här mäter Statens Fastighetsverk en spricka på väggen på museet i Mariestad. 
Sprickan beror på sättningar i marken. Foto: Erika Hedhammar. 
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3.6.1 Lagstiftning och mål 

Den viktigaste lagstiftningen för skydd, hänsyn, vård och förvaltning av kulturarvet 
kopplat till ras och skred är kulturmiljölagen (1988:950), miljöbalken (1998:808), MB, 
och plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Förvaltningen styrs också av internationella 
konventioner och nationella mål.  

I de Globala målen och Agenda 2030 finns ett delmål att skydda världens kultur- och 
naturarv (delmål 11:4). Skydd av kulturarv tas även upp i Sendairamverket. UNESCO 
lyfter naturolyckor som ett hot som behöver förebyggas. Det pågår även diskussioner 
inom FN:s klimatpanel IPCC kring klimatförändringen, kultur, kulturarv och rättvisa. De 
nationella miljökvalitetsmålen ska bland annat leda till att ”Den biologiska mångfalden 
och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.” 

Kulturmiljölagen inleds med ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till 
att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. ”Genom kulturmiljölagen anger 
samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen 
innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader genom byggnads-
minnesförklaringar, liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa 
kulturföremål. I portalparagrafen anges också att lagens syfte är ”att tillförsäkra 
nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer”. För 
att säkra detta syfte behöver risker med ras och skred hanteras, där även klimateffekter 
och ett långsiktigt tidsperspektiv beaktas.  

Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas även enligt MB. Hit hör de cirka 1500 
områden (2021) som är av riksintresse för kulturmiljövården. Enligt 6 kap. MB ska en 
miljöbedömning göras vid bland annat planering inför bebyggelse och vid ansökan om 
miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
ska identifiera, beskriva och bedöma verksamhetens effekter på bland annat kulturmiljön. 
Vid en MKB behöver den indirekta påverkan på kulturmiljön vägas in, d.v.s. om planen, 
verksamheten eller åtgärden kan orsaka ett ras eller skred, som i sin tur kan påverka 
kulturmiljön.  

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta 
skadan (2 kap. 1 § skadeståndslag (1972:207)). Det innebär att den som medvetet orsakar 
och sätter igång ett ras eller skred kan bli skadeståndsskyldig. Skadeståndsansvar enligt 
denna regel kan föreligga också på grund av underlåtenhet att handla, i situationer där 
rättsordningen ålägger den enskilde att handla för att förebygga eller hindra uppkomsten 
av skada. Det kan vara svårt att beräkna skadeståndet eftersom det ofta saknas ett tydligt 
marknadsvärde när det som skadats är till exempel en fornlämning.  

PBL reglerar användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska 
utvecklas. Marken ska vara lämplig för ändamålet. Vid all planläggning enligt PBL ska 
hänsyn tas till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Dessutom ska bebyggelseområdens särskilda histo-
riska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. (2 kap. 6 § PBL). 
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Inför större förändringar eller ingrepp i kulturmiljön upprättas detaljplaner som 
beskriver var, hur och vad det är tillåtet att bygga. Kommunen måste i sin planering ta 
beslut så att olyckor till följd av ras och skred inte uppstår. Kommunen ska i sin över-
siktsplan även redogöra för sin syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda 
miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion (3 kap. 5 § 4 p PBL). Av översikts-
planen ska det även framgå hur dessa risker kan minska eller upphöra. Kulturmiljön är 
ett av de intressen som det ska tas hänsyn till i den fysiska planeringen. Kulturvärden bör 
därför inkluderas i kommunens bedömning av risker kopplat till ras och skred, samt hur 
dessa risker kan hanteras  

Krav på hänsyn till kulturmiljövärden finns också, förutom i PBL, uttryckligen i bland 
annat väglag (1971:948), skogsvårdslag (1979:429), förordning (2013:558) om statliga 
byggnadsminnen, samt indirekt i järnvägslag (2004:519). Kulturlandskapet vårdas och 
skyddas också genom miljöstödet inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. I arkivlag 
(1990:782) och museilag (2017:563) saknas uttryckliga riktlinjer för att skydda lokaler 
och samlingar mot ras och skred. Museerna har ett dock ett förvaltningsansvar för sina 
föremål enligt 9 § museilagen, vilket skulle kunna inbegripa skyldighet att skydda dem 
mot ras och skred. 

3.6.2 Aktörer 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har en nyckelroll när det gäller kulturarvet. Förutsättning-
arna för Riksantikvarieämbetets arbete finns i myndighetens instruktion. Riksantikvarie-
ämbetets uppdrag består i att följa, stödja och utveckla kulturarvsarbetet, myndigheten 
ska också se till att kulturarvet tas till vara i samhällsutvecklingen, att styrmedel och 
arbetssätt inom verksamhetsområdet fungerar samt att relevant information och 
kunskapsunderlag finns tillgängliga. Enligt instruktionen ska Riksantikvarieämbetet 
verka för att nå generationsmålet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen som riksdagen 
fastställt. Riksantikvarieämbetet har även rätt att meddela föreskrifter och allmänna råd 
om hur kulturmiljölagen ska tillämpas och är tillståndsmyndighet i ärenden som rör 
statliga byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetet kan utöva tillsyn av statliga byggnads-
minnen. 

Riksantikvarieämbetet har identifierat att information om hur kulturmiljöer hotas av 
klimatförändringen, inklusive förslag på åtgärder för dessa områden, är av stort värde för 
deras målgrupper. Värdet består främst i att Riksantikvarieämbetet stakar ut vägen i 
frågan och bidrar med kunskapsstöd till offentlig verksamhet på länsnivå samt statlig nivå 
genom prioriterade myndigheter, men även genom professionella förvaltare (RAÄ 2019). 

Länsstyrelsen har ansvar över kulturmiljövården i länet, kontrollerar att kulturmiljölagen 
följs, prövar tillstånd samt lämnar råd och information. Länsstyrelsen kan också bevilja 
bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap. 
Länsstyrelserna gör tillsyn på enskilda byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.  

Kommunerna har ansvar för kulturmiljöfrågor utifrån bestämmelserna i PBL (se ovan). 
Kommunen kan även ha en roll som fastighetsförvaltare och fastighetsägare. Kommunen 
ska även genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), i vilka kulturarvet ingår då det 
bedöms lämpligt. 
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Svenska Kyrkan är viktig i form av fastighetsförvaltare och fastighetsägare, samt för att 
dela ut bidrag från stiftelser och fonder. Kyrkliga kulturminnen är skyddade av Kapitel 4 i 
kulturmiljölagen. Dessa ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde 
inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. Därmed torde Svenska 
kyrkan ha ett direkt ansvar att skydda de kyrkliga kulturminnena från ras och skred. I 
samband med överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan fick kyrkan rätt till 
den kyrkoantikvariska ersättningen med start år 2002. Ersättningen ska gå till kultur-
historiskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kultur-
minnena.  

Bransch- och intresseföreningar samlar aktörer med koppling till kulturarvet och utgör 
viktiga forum för kunskapsspridning. Exempel är byggnadsvårdsföreningar och Sveriges 
hembygdsförbund.  

Fastighetsförvaltare, fastighetsägare och hyresgäster (i form av museer med flera) är de 
som har rådighet och möjlighet, och i vissa fall ansvar, för att skydda fornlämningar, 
byggnader och museiföremål från ras och skred. Om fastighetsägaren behöver göra ett 
ingrepp i en fornlämning, till exempel för att bygga ett hus eller göra skogsvårdsåtgärder, 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Men det är upp till fastighetsägaren att avgöra om de 
vill skydda objektet mot ras och skred. Det finns stora aktörer som exempelvis Statens 
fastighetsverk till små lokala förvaltare och enskilda fastighetsägare. Förutsättningarna 
för dessa aktörer att hantera risker med ras och skred skiljer stort. 

3.6.3 Möjligheter att genomföra insatser som skyddar kulturarvet från ras och 
skred 

Det finns olika typer av medel att söka som skulle kunna användas för att skydda kultur-
arvet mot ras och skred. Insatser kan exempelvis bestå av att undersöka och dokumentera 
en fornlämning innan den förstörs eller att göra åtgärder som stabiliserar marken. Ett 
annat och grundläggande arbete består i att inventera riskområden där kännedomen om 
befintliga kulturmiljöer sedan tidigare är bristfällig. 

• Årligen fördelas cirka 270 miljoner kronor till kulturmiljövårdande insatser runt om i 
landet genom kulturmiljövårdsanslaget. Målet med bidraget är att det ska uppnå 
största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de 
nationella målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet förfogar över och 
fördelar huvuddelen av anslaget till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar det till olika 
insatser. Länsstyrelserna kan sätta villkor för bidraget vilket skulle kunna omfatta 
insatser mot ras och skred. I realiteten, med den begränsade budget som finns, 
behöver prioriteringar göras för att åtgärda det som redan är skadat eller i akut behov 
av skydd. Ett exempel på det är Byggnadsminnet Höglunda herrgård i Värmland där 
grundförstärkning och stabilitetsförbättrande insatser har genomförts 
(Klimatanpassning.se/Exempel på klimatanpassning).  

• Miljöstödet för natur- och kulturmiljöer inom ramen för EU:s jordbrukspolitik har till 
syfte att bevara och synliggöra värdefulla lämningar och miljöer som vittnar om den 
äldre markanvändningen. Dessa bidrag handläggs av länsstyrelsen. 
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• Svenska Kyrkan fördelar den kyrkoantikvariska ersättningen. Skadeförebyggande 
åtgärder som brand och stöld kan finansieras. Åtgärder som orsakas av klimat-
förändringen eller naturkatastrofer är inte prövats än, men det är inte otänkbart att 
detta skulle kunna betraktas som ersättningsberättigat. I realiteten behöver 
prioriteringar göras.  

Det finns ingen statistik på hur mycket medel som går till ras- och skredåtgärder.  

En annan typ av finansiering och krav på genomförande av insatser kan ske genom MB:s 
tillståndsprocess. Exempelvis kan ett villkor i ett tillstånd till vattenverksamhet (vatten-
dom) innehålla krav på att anlägga erosionsskydd som skyddar objekt, om det är rimligt. 
Åtgärden finansieras då i första hand av den som erhållit tillstånd. 

Vid tillsyn, när man bedömer kulturarvsobjekt, finns det för Europa gemensamma 
standarder för hur kulturvårdsprocessen och för hur tillståndsbedömning (konditions-
beskrivning) ska gå till. I en tillståndsbedömning/konditionsbeskrivning beskrivs vilket 
skick ett objekt eller en kulturarvsmiljö befinner sig i och vilka risker ett objekt kan ha 
mot sig. Där kan man beskriva om det finns risk för ras och skred och bedöma om en 
organisation kan hantera detta.  

Som underlag för bedömning av insatser kan riskanalyser genomföras. Riksantikvarie-
ämbetet har tagit fram metoder för riskbedömning av kulturmiljöer utifrån klimatför-
ändringen (RAÄ 2021c). Riksantikvarieämbetet har även tagit fram en handbok som ger 
råd och stöd i vad man bör tänka på vid framtagande av ett förvaltningsverktyg (RAÄ.  

En del i den processen är att ta fram en underhålls- och åtgärdsplan, där insatser för  
2021b) skydd mot ras och skred kan ingå. Både riskbedömningen och förvaltningsplanen 
är frivillig och genomförs i begränsad mängd. I vissa fall krävs en plan för att bidrag ska 
kunna erhållas. Det är framförallt större aktörer som förvaltar byggnadsminnen och 
kyrkliga kulturminnen och som har möjlighet att göra bedömningar och ta fram planer. 
Antalet enskilda byggnadsminnen uppgår till ca 2400 anläggningar och de statliga till 280 
stycken (år 2021). 

För att ta fram underlag till Nationella planen för omprövning av vattenkraften (se 
Avsnitt 3.10 Energi) behövs inventeringar vid älvar och vattendrag. Detta underlag kan 
även användas för att belysa problem med ökad erosion, påverkan från extremflöden och 
för att vidta åtgärder för att motverka skador på kulturmiljön. Men som konstaterats ovan 
är kunskapsunderlagen beträffande det reella antalet forn- och kulturlämningar som 
finns i anslutning till Norrlands sjöar och älvar mycket bristfälligt och behöver komp-
letteras. Ett arbete med detta har påbörjats i projektet Norrlands vattenanknutna kultur-
miljöer (Riksantikvarieämbetet, 2022). 

Vid kommunens arbete med riskbedömningar av ras och skred i planprocessen behöver 
kultarvet hanteras. Riksantikvarieämbetet konstaterar dock i en utvärdering att kultur-
värden försvinner i byggprocessen (RAÄ 2018). Utvärderingen berörde i huvudsak 
kulturvärden i samband med bygglov och ändring av byggnader, inte direkt ras- och 
skredfrågor. I utredningen konstaterar myndigheten att det finns stora brister i hur 
kulturvärden uppmärksammas och vilken expertis som deltar i ärendena. Detta skulle, 
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enligt författarna, även kunna inverka på bedömningen av ras- och skredrisker för 
kulturvärden vid byggprocessen. 

3.6.4 Samverkan och intressekonflikter 

Riksantikvarieämbetet ingår i det internationella nätverket Climate Heritage Network 
(CHN) som bygger på Parisavtalet och kopplar till de globala målen om hållbar utveck-
ling. Riksantikvarieämbetet samverkar med sina målgrupper exempelvis länsstyrelsen, 
Svenska kyrkan, andra statliga förvaltare och muséer. Länsstyrelserna genomför ofta 
träffar med aktörer inom länen som kan användas för informationsspridning.  

En av slutsatserna som Riksantikvarieämbetet dragit i samband med utvärdering av sin 
första handlingsplan för klimatanpassning är att länsstyrelserna inte har tillräckliga 
förutsättningar för att jobba aktivt med både kulturmiljö och klimatanpassning. 
Områdena är inte tillräckligt integrerade i varandra. I analysen föreslogs ett utökat 
samarbete mellan sektorer, för att öka kunskapsnivån och höja frågans prioritet (RAÄ 
2019). 

Det finns potentiella intressekonflikter när det gäller att skydda kulturarvet och genom-
föra insatser för att minska riskerna för ras och skred. Åtgärder som säkrar markstabili-
teten innebär ofta ett ingrepp i markområdet eller längs en strandkant som kan ge en 
negativ påverkan på kulturmiljön. Vattenregleringar kan påverka risken för ras och skred 
och därmed också kulturarvet. Kunskapsläget kring fornlämningar inom dessa områden i 
många fall är bristfällig. 

Även kunskapsläget kring de samiska kulturmiljöerna behöver förbättras och på vilket 
sätt de kan påverkas av ras- och skredfrågorna, liksom rutinerna för konsultation med 
samer genom Sametinget. 

Utvecklingen av åtgärdsdatabasen i SMHIs redovisningsverktyg av myndigheternas 
klimatanpassningsarbete (KLIRA) ses som ett sätt att fånga upp potentiella målkonflikter 
eller samverkansmöjligheter. 

3.6.5 Analys av sektorn 

Klimatet förändras och kommer att påverka kulturarvet och sektorn behöver därför för-
bereda sig genom att aktivt arbeta med frågan. De viktigaste aktörerna inom sektorn är 
Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, kommunerna, Svenska kyrkan, fastighetsförval-
tare och fastighetsägare, samt museer.  

Kunskapsläget kring fornlämningar behöver byggas upp. De är oklart hur stort problemet 
är med erosion och ras både vid vattenmagasin och älvdalar, var de uppstår och hur de 
bäst åtgärdas. 

Planerade kulturmiljövårdsåtgärder har ofta ett eller flera mål till exempel forskning, 
bevarande av tillskrivna värden eller att tillrättalägga miljön för en publik. Faktorer som 
kan hota kulturmiljön kan vara kopplade antingen till långsamma, kumulativa skador 
eller plötsliga skador med snabba förlopp, vilket kan försvåra att nå målen med åtgärd-
erna. Det kan vara skador orsakade av mänsklig aktivitet, (som felaktig förvaltning eller 
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slitage), naturrelaterade skador eller långsamma förlopp som till exempel vittring av 
material.  

Tillsynen av kulturmiljöer är i praktiken inriktad på att kulturvärden är i gott skick och 
inte förvanskas, inte på om det finns risker orsakade av yttre faktorer som ras och skred. 
Riksantikvarieämbetets webbaserade förvaltningshandbok, som bland annat tar upp 
processbeskrivningar, risk- och sårbarhetsanalyser och möjligheter med indikators-
uppföljning, gör den användbar i klimatanpassningssyfte för att hantera ovanstående 
risker. 

Då det inte tydligt finns någon verksamhet eller anläggning som påverkar området och 
därmed ingen verksamhetsutövare, eller om det saknas förvaltningsansvar till exempel 
genom skötselplaner enligt 7 kap MB, är det svårt att påtvinga åtgärder som skyddar 
kulturarvet mot ras och skred. Rådigheten för att vidta åtgärder för skydd ligger då hos 
fastighetsförvaltaren och fastighetsägaren och sker på frivillig basis. Det saknas idag 
styrmedel för dessa områden för att påtvinga insatser som skyddar kulturarvet. Styrmedel 
som kan skapa incitament till frivilliga initiativ kan exempelvis vara att öka kunskapen 
om riskerna och dela ut bidrag till att genomföra ras- och skredförebyggande insatser. Det 
är främst större fastighetsförvaltare och fastighetsägare som har kapacitet att ta till sig ny 
kunskap, göra riskanalyser och ta fram förvaltningsplaner med förslag på åtgärder. 

Flera av de bidrag som finns, som skulle kunna användas som incitament för skydds-
åtgärder, är ofta riktade till de mest värdefulla kulturmiljöerna. För det stora flertalet av 
kulturmiljöer kvarstår det faktum att de troligtvis kommer förbli oskyddade och riskerar 
att påverkas av ras och skred. Här saknas det statistik på hur stor denna risk är.  

Dessutom finns det ett bristfälligt kunskapsläge framförallt i norra delarna av landet som 
inte inventerats. Vi vet inte omfattningen av vad som riskerar att gå förlorat. Även för de 
mest värdefulla miljöerna räcker inte bidragen till. I realiteten prioriteras oftast vård och 
att åtgärda det som har skadats. 

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2. 
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3.7 Naturmiljö 

3.7.1 Beskrivning av sektorn och processen 

Naturmiljön kan påverkas om åtgärder mot ras och skred utförs, både i det förebyggande 
arbetet samt i samband med en akut händelse efter att ras och skred inträffat. Natur-
miljön kan även påverkas direkt av en naturhändelse, exempelvis ett skred. Händelserna 
kan ge negativ eller positiv påverkan på naturmiljön. 

I det förebyggande arbetet när åtgärder mot ras och skred utförs kan åtgärderna skada 
befintlig naturmiljö, exempelvis avschaktning av en slänt eller utläggning av stödfyllning 
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2013a). Men åtgärder kan även utföras på ett sätt som 
gynnar eller skyddar naturmiljön, så kallade naturbaserade lösningar. Naturbaserade 
lösningar skyddar ekosystem samtidigt som det fyller andra viktiga funktioner för sam-
hället. I grunden handlar det om att arbeta med lösningar som utgår från naturens egen 
förmåga att förhindra och lindra skador från exempelvis ras och skred. På så sätt främjas 
även naturmiljön på den specifika platsen genom lösningens implementering (SGI, 2021) 
och (Naturvårdsverket, 2021a). Våtmark är ett exempel på en naturbaserad lösning som 
fyller flera funktioner samtidigt. Naturbaserade lösningar är dock inte möjliga att 
använda i alla situationer kopplade till stabilitet. De vägledningar som finns om natur-
baserade lösningar ger inte tillräcklig kunskap om hur naturbaserade lösningar kan 
användas samt dimensioneras för olika typer av geotekniska åtgärder.   

I ett akut skede efter att ett skred inträffat behöver naturmiljön beaktas med tanke på 
både hur de skredade massorna påverkar området och om massorna innehåller föro-
reningar. Naturmiljön behöver också beaktas med tanke på om de akuta åtgärder som 
sätts in påverkar naturmiljön negativt. 

 

Figur 3.9  Skredärr och rasbranter kan vara positivt för naturmiljön och gynna olika arter. Foto: 
Anette Björlin, SGI. 
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Utöver åtgärders påverkan på naturmiljöer så kan ras och skred ge en direkt negativ 
påverkan genom att viktiga naturmiljöer förstörs i exempelvis ett skred, men det kan även 
ge en positiv påverkan då ett skredärr både är ett tillskott av en viss typ av naturmiljö 
samt att skredärret kan ge goda förutsättningar för utveckling av vissa arter (Figur 3.9) 
(SGI, 2011).  

Miljöbedömning utförs i syftet att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande 
så att en hållbar utveckling främjas. Strategisk miljöbedömning görs för upprättande eller 
ändring av en plan eller ett program och specifik miljöbedömning görs för verksamheter 
eller åtgärder. I samband med att en plan eller ett program upprättas eller ändras ska det 
undersökas om genomförandet kan medföra en betydande miljöpåverkan. Om genom-
förande av en plan, program eller ändring kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska en strategisk miljöbedömning utföras. Det inkluderar framtagande av en miljökonse-
kvensbeskrivning (6 kap. 9 § miljöbalken (1998:808), MB). För verksamheter och 
åtgärder som ska prövas enligt beskrivning i 6 kap. 20 § MB ska en specifik miljöbedöm-
ning göras. Det inkluderar framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning  (6 kap. 28 § 
MB). För de verksamheter och åtgärder som avses i 20 § första stycket 2 ska det även 
undersökas om det kan bli betydande miljöpåverkan (6 kap. 23 § MB). Skredföre-
byggande åtgärder kan vara vattenverksamhet och kan föranleda att en specifik miljö-
bedömning ska utföras enligt beskrivning i 6 kap. 20 § MB. Se avsnitt Tillståndsprövning, 
miljöbedömning och tillsyn enligt Miljöbalken för mer information. 

3.7.2 Roller och ansvar för hänsyn till naturmiljön i samband med förebyggande 
åtgärder 

Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för verksamhet som rör 
klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, jakt 
och vilt, miljöövervakning och miljöforskning (förordning (2012:989) med instruktion för 
Naturvårdsverket). Naturvårdsverket har en övergripande roll att vägleda och styra 
samhället mot bättre hänsyn till miljön. I Naturvårdsverkets instruktion (2012:989) finns 
det inte specifikt beskrivet att de inom sitt ansvarsområde ska hantera händelser (både 
förebyggande och akut) kopplade till naturolyckor. Men i Naturvårdsverkets uppdrag 
ingår att ge anslag för sanering och efterbehandling av förorenade områden och det kan 
tolkas som en förebyggande åtgärd för att begränsa miljöpåverkan vid händelse av natur-
olycka. I uppdraget ingår även att förbättra fjällsäkerheten bland annat med avseende på 
laviner (Regleringsbrev 2021 Naturvårdsverket). Naturvårdsverket har även  karttjänsten 
Nationella marktäckedata (NMD) som kan användas som underlag vid planering av 
markanvändning.  

Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte 
någon annan myndighet har ansvar för särskilda förvaltningsuppgifter. De har uppgifter i 
fråga om bland annat naturvård, miljö- och hälsoskydd och kulturmiljö (3 § förordning 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion). Länsstyrelsen har en förvaltande, verkställande 
och kontrollerande roll utifrån statliga beslut och regler.  
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Det är kommunens ansvar att planlägga användningen av mark och vatten enligt plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggningen bland annat ta 
hänsyn till natur- och kulturvärden och miljö- och klimataspekter.  

I MB:s andra avdelning Skydd av naturen listas olika typer av områdesskydd och vilka 
restriktioner som gäller för dem, exempelvis nationalpark, naturreservat och naturminne. 
Vid behov av att utföra förebyggande stabilitetsförbättrande åtgärder måste hänsyn tas 
till områdesskydden enligt 2 kap. 2 § PBL. Kommunen ska beakta det i planläggningen 
och länsstyrelsen ska kontrollera det.  

För att säkerställa att syftet med MB utövas genomförs tillsyn av Naturvårsverket, Havs- 
och vattenmyndigheten, (HaV) Förvsvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen, 
andra statliga myndiheter och kommunerna (26 kap. 1 och 3 § MB). 

”Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall 
anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 
26 kap. eller bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel.” (12 kap. 6 § 
MB). Avverkning av skog kan vara en sådan åtgärd, liksom en rad andra skogsbruks-
åtgärder. Den anmälningsskyldige kan föreläggas att vidta åtgärder för att begränsa eller 
motverka skada på naturmiljön och om åtgärderna inte är tillräckliga får tillsynsmyndig-
heten förbjuda verksamheten.  

”Med väsentlig ändring av naturmiljön avses bland annat skador på värdefulla natur- och 
kulturmiljöer eller den biologiska mångfalden, samt misshushållning med naturresurser, 
energi och material.  

Vid bedömning av om en åtgärd kan komma att innebära en väsentlig ändring av 
naturmiljön bör områdets karaktär och känslighet beaktas, liksom åtgärden som sådan 
och dess inverkan på naturmiljön.” (Naturvårdsverket, 2021b) Väsentlig ändring av 
naturmiljön är viktig att beakta vid val av förebyggande stabilitetsförbättrande åtgärder 
för att minska sannolikheten för ras och skred.  

I det förebyggande arbetet av ras och skred är Naturvårsverkets vägledning och stöd för 
tillämpningen av MB betydelsefull. Myndigheten har tagit fram en nationell strategi för 
miljöbalkstillsynen som vänder sig till tillsynsmyndigheterna; kommun, länsstyrelse och 
Försvarsinsepktören för hälsa och miljö. Tillsynsstrategin är uppdelad i sex fokusom-
råden varav naturtillsyn är en. Inom naturtillsyn ingår ”Påverkan på naturvärden i 
grunda havsvikar”. Inom det området ges vägledning för samordning av tillsyn gällande 
strandskydd och vattenverksamhet. Enligt strategin innebär tillsynsansvaret att 
kontrollera att MB:s regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt 
innebär tillsynsansvaret att vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska 
följa reglerna. Ansvaret inkluderar att ge information till enskilda verksamhetsutövare i 
syfte att underlätta för dem att följa reglerna. (Naturvårdsverket, 2021c) 
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3.7.3 Roller och ansvar för hänsyn till naturmiljön i samband med akut händelse  

I länsstyrelseinstruktionen finns angivet att länsstyrelsen har uppgifter i fråga om bland 
annat naturvård, men det finns inte utpekat att de har ett ansvar för naturmiljön i sam-
band med en inträffad naturolycka (förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion). 
Det finns dock angivet att länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt 
förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. 
Vid en krissituation ska länsstyrelsen vara en sammanhållande funktion mellan lokala 
aktörer och ska efter beslut från regeringen prioritera och inrikta statliga resurser (6 § 
(2015:1052)). Enligt samma förordning ska varje myndighet, vars ansvarsområde berörs 
av en krissituation, vidta de åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av 
denna. Myndigheterna ska samverka och stödja varandra vid en sådan krissituation. Se 
vidare beskrivning inom Avsnitt 3.8 Krisbrededskap.  

I Naturvårdsverkets instruktioner (2012:989) finns det inte utpekat att de har ett ansvar i 
en akut händelse i samband med ras eller skred. Naturvårdsverket arbetar förebyggande 
genom att ge stöd och kunskap, men har alltså inte beredskapsansvar i samband med en 
naturolycka. 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor 
om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Men det 
finns inte tydligt utpekat i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och 
vattenmyndigheten att de har ett ansvar för dessa frågor i samband med naturolycka.  

SGI är förvaltningsmyndighet för geotekniska och miljögeotekniska frågor (förordning 
(2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut). Det innebär att SGI har 
ansvar för forskning, teknikutveckling och kunskapsutveckling avseende att förebygga 
jordskred, ras och stranderosion samt avseende sanering och återställning av förorenade 
områden.  

Förorenade områden som skredar i en älv kan ge spridning av föroreningar och orsaka 
problem inom naturområden nedströms. Enligt instruktioner (2009:945) har SGI inget 
utpekat ansvar att hantera föroreningar i samband med ett skred. 

I samband med inträffande av naturolycka har den kommunala räddningstjänsten ett 
långtgående ansvar och långtgående befogenheter (MSB, 2019). 

3.7.4 Analys av sektorn 

Flera myndigheter har i det förebyggande arbetet ett utpekat ansvar för naturmiljön inom 
den verksamhet de bedriver. Myndigheter och länsstyrelser vägleder, stöttar, kontrollerar, 
informerar och utvecklar kunskap till kommuner. De ger även stöd till kommuner för att 
bidra till en effektiv och enhetlig process gällande tillstånd, anmälan, samråd och tillsyn 
utifrån MB:s regler om väsentlig ändring av naturmiljön. Det finns mycket att vinna på en 
samverkan mellan berörda aktörer. 

Miljömålsarbetet, Agenda 2030 och olika initiativ inom EU har lett till ökad medvetenhet 
och bredare syn på vikten av att skydda naturmiljön och den biologiska mångfalden.  
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I de stabilitetskarteringar som utförts har bebyggda områden legat i fokus, vilket gör att 
kunskapen om sannolikheten för ras och skred som innebär hot mot naturområden 
utanför bebyggda områden är begränsad.  

Det finns behov av att hantera ras- och skredfrågor i relation till naturmiljön eftersom 
naturmiljön kan bli påverkad både av en skredhändelse och av förebyggande åtgärder. I 
det förebyggande arbetet mot ras och skred finns behov av att få in miljöaspekterna och 
hänsyn till naturmiljön på ett bättre sätt, till exempel genom ett samordnat stöd till 
aktörer för att lättare kunna följa Miljöbalken och miljöbedömningsprocessen.  

Samverkan i det förebyggande arbetet kan handla om kunskapsuppbyggnad kring hur 
naturområden bedöms påverkas av ras och skred, samt av förebyggande stabilitets-
förbättrande åtgärder. Samverkan kan också handla om hantering av avvägningen mellan 
olika intressen samt en gemensam syn på hur naturområden kan värderas i riskanalyser 
och kostnads-nytto-analyser.  

I en akut situation har Länsstyrelsen en samordnande roll och myndigheter, vars ansvars-
område berörs av en krissituation, ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera 
konsekvenserna av denna. I länsstyrelsens samordnade roll ligger ett ansvar för att kalla 
in myndigheter och samordna deras stöd. När det gäller det akuta skedet för ett inträffat 
ras eller skred i ett naturområde, så finns det myndigheter som till exempel SGI, Natur-
vårdsverket och HaV, vars ansvarsområde tangerar varandra. Det finns därför behov av 
en tydligare gemensam bild av hur respektive myndighet kan ge stöd i en akut situation. 

Naturbaserade lösningar är åtgärder som gynnar ekosystemen samtidigt som de fyller 
andra viktiga funktioner för samhället. Det finns begränsad erfarenhet av hur natur-
baserade lösningar fungerar på lång sikt och det saknas vägledning och tekniska dimen-
sioneringsanvisningar för hur exempelvis naturbaserade erosionsskydd kan anläggas. 
Detsamma gäller även för andra naturbaserade geotekniska åtgärder, till exempel 
åtgärder för att förbättra släntstabiliteten.  

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2. 
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3.8 Krisberedskap 

3.8.1 Beskrivning av sektorn och processen 

Krisberedskap vid akuta ras- och skredhändelser är ett område som utretts av flera 
instanser. Gränsdragning mot andra kris- och naturkatastrofprocesser är överlappande. 
Ramen för vad krisberedskap är definieras i Statens offentliga utredning, SOU 2017:42 
enligt: 

“Med kris avses en händelse som drabbar många människor och stora delar av 
samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Med krisberedskap 
avses förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den 
organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, 
motstå och hantera krissituationer”. 

Även begreppet extraordinär händelse används för att beskrivas en krissituation. Verk-
samhetsorganisation och lokalisering ska så långt som möjligt ske med samma organ-
isation som under normala förhållanden och kriser ska hanteras av de aktörer som är 
närmast berörda och ansvariga. I förordningen Krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (Svensk författningssamling, SFS 2015:1052) 
anges att länsstyrelserna är geografiskt områdesansvarig myndighet. I 5 § står att varje 
myndighet, vars ansvarsområde berörs av en krissituation, ska vidta de åtgärder som 
behövs för att hantera konsekvenserna av denna.  

En ny förordning, Beredskapsförordningen (2022:524), om statliga myndigheters bered-
skap trädde i kraft den 1 oktober 2022. Syftet med förordningen är att statliga myndig-
heter under regeringen genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och 
utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter vid fredstida krissituationer och höjd 
beredskap. Den nya förordningen (2022:524) ersätter Krisberedskapsförordningen 
(2015:1052). Detta innebär också att nuvarande sex samverkansområden avvecklas. Även 
förordningen (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser trädde i kraft den 1 
oktober 2022. I den finns bestämmelser om civilområdesansvariga länsstyrelser och deras 
uppgifter. 

Grundläggande principer för krisberedskapen kvarstår: ansvarsprincipen, närhets-
principen, likhetsprincipen. Det Geografiska områdesansvaret för regeringen på nationell 
nivå, för länsstyrelser på regional nivå och för kommuner på lokal nivå kvarstår. Därtill 
kommer Civilområdesansvariga länsstyrelser att ha ett geografiskt områdesansvar för 
civilt försvar inom civilområdet. MSB har ett ansvar att stödja aktörerna samt utveckla 
och förvalta det nya beredskapssystemet (www.msb.se/strukturreform).   

Roller och ansvar i avsnittet är beskrivna utifrån den tidigare Beredskapsförordningen 
SFS 2015:1052, men författarnas bedömning är att den nya förordningen inte borde 
förändra arbetet med ras- och skredfrågor nämnvärt. 

  

http://www.msb.se/strukturreform
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3.8.2 Beskrivning av ansvar och roller 

De grundläggande principerna för krisberedskapen är enligt proposition 2005/06:133 
(sidan 51-52) (Regeringen, 2005). 

• Ansvarsprincipen; den som har ansvar för en verksamhet under normala förhåll-
anden, har motsvarande ansvar för verksamheten under kris- och krigssituationer.  

• Likhetsprincipen; en verksamhets organisation och lokalisering så långt det är möjligt 
ska vara den samma såväl under fredstida förhållanden som under kris eller krig.  

• Närhetsprincipen; en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast 
berörda och ansvariga.  

I prop. 2007/08:92 gör regeringen ett förtydligande av och tillägg till ansvarsprincipen. 
Enligt regeringen ingår det i ansvarsprincipen också att initiera och bedriva sektorsöver-
gripande samverkan. Ansvarsprincipen innebär därmed att varje myndighet ska sam-
verka med andra berörda aktörer, såväl inom sin sektor som utanför sektorn, för att lösa 
sina uppgifter. Till dessa principer ska också läggas det geografiska områdesansvaret och 
sektorsansvaret samt inriktningen att beredskapen och krishanteringsförmågan ska 
byggas med utgångspunkt från den lokala nivån, det s.k. underifrånperspektivet. Det 
sistnämnda innebär också att planeringen för att möta kriser, och förmågan att hantera 
dem, i första hand är en uppgift för den kommun, den myndighet eller det företag där 
krisen inträffar. Aktörer på regional och nationell nivå tillför resurser till den lokala 
nivån, om behov uppstår, och stödjer genom regionala och nationella åtgärder.  

Sektorsansvaret är varje myndighets och organisations ansvar inom sitt eget verksam-
hetsområde. Med utgångspunkt i sektorsspecifika författningar agerar varje aktör utifrån 
sin roll, uppgift och befogenheter. De grundläggande principerna för krisberedskap gäller 
även hanteringen inför/av extrema väderhändelser och effekterna av klimatförändringen.  

Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet (Förordning 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion). I instruktionen står:  

”Genom sin verksamhet ska länsstyrelserna minska sårbarheten i samhället, 
bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en 
god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd 
beredskap.” 

Som beskrivs ovan är planeringen för att möta kriser, och förmågan att hantera dem, är i 
första hand en uppgift för den kommun, den myndighet eller det företag där en kris 
inträffar. Först när det inte längre är möjligt att på lokal nivå hantera situationen kan 
ansvaret föras till regional och central nivå. Inom ett geografiskt område ansvarar ett 
områdesansvarigt organ för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella 
åtgärder inför, under och efter en kris. Länsstyrelserna har samverkansansvaret på 
regional nivå i en akut situation, medan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, har ett samverkansansvar i det förebyggande arbetet. Myndigheter ska bistå med 
kunskap inom sina expertområden.   

MSB har föreskriftsrätt för kommuners risk- och sårbarhetsanalyser med stöd i 
Förordning 2006:637 12 §. Föreskrifterna återfinns i författning MSBFS 2015:5 
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Föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. Det finns ett 
pågående arbete mellan MSB och Sveriges kommuner och regioner, SKR med Handboken 
i kommunal krisberedskap där olika kapitel ingår i en publikationsserie. Syftet med 
handboken är att stödja kommunernas utveckling av krisberedskapen, exemeplvis genom 
Handbok i kommunal krisberedskap – 3. Särskilda funktioner –Kommunens beredskap 
för dammhaveri (MSB, 2021b). 

Vid inträffad eller överhängande fara för inträffande av naturolycka med ras och/eller 
skred är det kommunens räddningstjänst med stöd av Lagen mot skydd av olyckor, LSO  
(2003:778) 1:2 och 3:7 som gäller, vilket beskrivs i ”Ansvar vid naturolycka” (MSB, 
2010). Den kommunala räddningstjänstens huvuduppgift är att hindra eller begränsa 
skador på liv, egendom och miljö. Det innebär i de flesta fall för naturolyckor, avspärrning 
och utrymning av berört område. Vid händelser kopplade till stabilitetsproblem eller 
inträffade ras och skred, så finns behov av stöd av expertkompetens från geotekniker. 

För att hantera stora händelser finns en samordnad krisberedskap som MSB har det 
övergripande ansvaret för. Flera myndigheter som till exempel Trafikverket och SGI ingår 
i samarbetet och myndigheterna har funktionen Tjänsteperson i Beredskap (TiB). 
Funktionen ska vara till stöd i akuta skeden. Vid akuta ärenden bistår SGI räddnings-
tjänsten, annan kommunal instans och statliga myndigheter med expertkunskap för att 
skydda tredje man och begränsa skadeverkningarna av ras och skred. SGI kan ge 
Räddningstjänsten råd, men det är Räddningstjänsten som tar beslut om avspärrningar, 
utrymning av fastigheter och andra åtgärder.   

För krisberedskap vid akuta händelser där marken är förorenad eller det pågår miljöfarlig 
verksamhet inom området, så hänvisas till Avsnitt 3.12 Förorenade områden. Även i 
Avsnitt 3.7 Naturmiljö berörs frågeställningen. När en räddningsinsats är avslutad efter 
en olycka som inneburit att miljön har blivit skadad, ska räddningsledaren underrätta 
miljönämnden och länsstyrelsen. Efter avslutad räddningsinsats ansvarar verksamhets-
utövaren ensam för det fortsatta miljöarbetet. Enligt miljöbalken, MB, (1998:808) är då 
miljönämnden den myndighet som har ansvar för tillsynen och som kontrollerar att 
verksamhetsutövaren gör det som åläggs honom/henne till exempel i fråga om:  

• förorenad mark 
• förorenat ytvatten 
• förorenat grundvatten 
• stoftnedfall från brand.  

Om det inte finns någon ansvarig på plats, eller om verksamhetsutövaren vägrar vidta 
erforderliga åtgärder, kan tillsynsmyndigheten kräva att rättelse görs på den felandes 
bekostnad. 

För att stärka arbetet kring samverkan i krissituationer så har MSB gett ut rapporten 
”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörning” (MSB, 2018).  
MSB rekommenderar berörda aktörer att tillämpa de gemensamma grunderna för att 
stärka förmågan till samverkan och ledning vid hantering av samhällsstörningar.  
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Utbildningsmaterial och information avseende Samverkan och Ledning publiceras på 
msb.se. (https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-
forsvar/samverkan-och-ledning/) 

MSB bedriver utbildning på Sandö som syftar till att ge deltagarna förutsättningar att 
utveckla kompetens inom insatsmetodik för säker hantering av ras-, skred- och slam-
strömsolyckor. Den vänder sig till personer som har arbetsledande befattning inom 
kommunal räddningstjänst. 

Lag (2006:544) ”Om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap”. Enligt 2 kapitlet 1 § ska kommuner och 
regioner: 

”analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen 
respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys.”  

Kommuner och regioner har även uppgifter enligt 7 § Geografiskt områdesansvar, 8 § 
Utbildning och övning och § 9 Rapportering. Vart fjärde år ska resultatet sammanställas i 
en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och rapporteras till länsstyrelsen. I kommunernas 
risk- och sårbarhetsanalyser ska naturolyckor ingå, vilket även inkluderar ras och skred.  

3.8.3 Samverkan 

MSB är nationell kontaktpunkt för Sendairamverket som syftar till att reducera riskerna 
för och minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer, där ras och skred utgör en del. 
Inom arbetet har en GAP-analys genomförts 2021 (MSB 2021a) och förslag på åtgärder 
kommer att utarbetas. Ramverket ger nya möjligheter för samverkan och samarbete 
nationellt och internationellt. Det finns sex samverkansområden inom vilka cirka 50 
myndigheter träffas och samverkar för att skapa en bättre krisberedskap och förmåga att 
hantera kriser i samhället. Förutom länsstyrelser och centrala myndigheter deltar även 
representanter från kommuner, landsting och frivilligorganisationer.  

En tvärsektoriell arbetsgrupp arbetar med kunskapsuppbyggnad och konkreta åtgärder 
för hur man förebygger och hanterar händelser som till exempel ras, skred och över-
svämningar, samt den klimatanpassning som krävs för att bättre hantera de sårbarheter 
och risker som uppstår i samhället på grund av ett förändrat klimat. Sveriges nationella 
säkerhetsstrategi utgör Sveriges nationella katastrofriskreduceringsstrategi, vilket är 
Sendairamverkets globala mål E1. Till det tar MSB i samverkan med externa aktörer fram 
en handlingsplan med åtgärder, nationella indikatorer och tidsramar. 

I Sverige finns även ett nationellt nätverk som leds av MSB där bland annat kommuner 
ingår. Arbetet är kopplat till det internationella ”Making Cities Resilient 2030”. Inom 
nätverket utbyter man erfarenheter om katastrofriskreducering och klimatanpassning. 

MSB tar in önskemål från räddningstjänster för att forma de utbildningar som 
räddningstjänsten har behov av.  

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samverkan-och-ledning/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samverkan-och-ledning/
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Det finns ett stort behov och stor efterfrågan från enskilda på information från MSB. 
Därför arbetar man med att ta fram information riktad till den enskilde om fastighets-
ägarens ansvar vid naturhändelser.  

Samverkan kring frågor som kan koppla till krisberedskap sker bland annat inom 
Arbetsgrupp naturolyckor och Delegationen för ras, skred och erosion. 

3.8.4 Analys av sektorn 

Det finns ansvar och rutiner för agerande när ras och skred inträffar. Det gäller både på 
lokal, regional och nationell nivå. Däremot kan det finnas olika vana i att hantera kris-
beredskap beroende på var i landet händelsen sker och hur frekvent den inträffar. Vilka 
personer inom olika organisationer som arbetar med krisberedskap växlar över tid och 
det finns därför behov av kontinuerlig utbildning inom området. Det finns även behov av 
att öva på olika scenarier för akuta ras- och skredhändelser.  

Enskilda och organisationer har ett grundläggande ansvar för att skydda sitt liv och sin 
egendom genom att vidta förebyggande åtgärder, men många saknar kunskap när det 
gäller att skydda sig mot ras och skred. Effekten av klimatförändringen kommer att 
påverka sannolikheten för ras och skred i många områden i Sverige, vilket i sin tur kan 
påverka möjligheten att försäkra sin fastighet.  

Kommuner har möjlighet att förebygga riskerna för ras och skred genom att söka stats-
bidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder (klimatanpassningsåtgärder), antingen från 
MSB eller från SGI, beroende på var området ligger geografiskt. SGI:s ärenden hanteras 
av sekretariatet för Göta älv och beslutas av GD. Delegation för Göta älv är rådgivande 
inför SGI:s beslut. Några kommuner har frågor vad gäller finansieringen av åtgärder och 
regelverket kring stöd och bidrag, exempelvis vad gäller tillämpningen av likställighets-
principen. Man upplever svårigheter i de fall åtgärderna även berör privata fastigheter, 
eftersom kommunen inte får gynna enskilda fastighetsägare. En ändring i förordning 
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv (SFS 2022:1599) trädde i kraft 2022-
12-20. I den förtydligas bland annat att SGI får ge bidrag till kommuner för klimatinves-
teringsåtgärder som anpassar området längs Göta älvdalen till de effekter som följer av ett 
förändrat klimat. Syftet är att värna människors liv och hälsa samt hindra skador på egen-
dom och miljö. Förhoppningsvis kommer ändringen av föreskriften att underlätta för 
kommunerna att söka bidrag och att fler åtgärder på så sätt kan komma till stånd.  

Det finns behov av lärande efter inträffade ras, skred, erosion och översvämningar för att 
få till ett systematiskt säkerhetsarbete som kan minska riskerna för liknande händelser i 
framtiden. För att få en samlad bild av kostnaderna vid inträffade händelser behöver 
skadestatistik från försäkringsbolag kompletteras med kostnader från exempelvis kom-
muner, Trafikverket med flera. Därför planeras en aktivitet genomföras inom Arbets-
grupp naturolyckor. Det finns även behov av utredningar som visar på orsaker till skred. 

Det är viktigt att koppla samman de behov av åtgärder som föreslås i denna rapport, med 
MSB:s pågående arbete med en nationell handlingsplan för Sendairamverket. En extern 
referensgrupp är knuten till arbetet. 
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Kvalitén på risk- och sårbarhetsanalyserna, RSA, varierar mellan kommunerna beroende 
på vilka kompetenser kommunens säkerhetsenhet besitter. Detta gör att RSA:n blir olika 
användbar och tydlig vid till exempel en naturolycka. Inom detta uppdrag har det inte 
funnits möjlighet att följa upp hur väl kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser 
hanterar ras- och skredfrågor, men en uppföljning skulle kunna visa om det finns behov 
av vägledning inom området. Det har från kommunalt håll lyfts fram att man ser att det 
finns behov av mer stöd och utbildning från myndigheterna till kommunens tjänste-
personer på säkerhetsenheterna.  

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2. 
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3.9 Vatten och avlopp 

3.9.1 Beskrivning av sektorn och processen 

Ett fungerande vatten- och avloppssystem (VA-system) är av stor vikt i samhället, inte 
minst för att driva samhällsviktig verksamhet. Arbete inom VA-sektorn berör dricksvatten 
och avloppsvatten. Inom begreppet avloppsvatten inryms spillvatten, dagvatten och drän-
eringsvatten. Spillvatten är exempelvis vatten från toalett eller diskmaskin. Dagvatten är 
tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten och spolvatten, samt framträng-
ande grundvatten. Även skyfall inkluderas i begreppet dagvatten (Naturvårdsverket 
2022e). Dräneringsvatten är vatten som leds bort från marken.  

För att hantera ras- och skredfrågan behövs ett helhetsgrepp tillsammans med VA-frågan. 
Nedan beskrivs olika kopplingar mellan VA-sektorn och ras och skred. 

Skyfall är en klimatpåverkan som kan komma att inträffa oftare och som ger stor påver-
kan på VA-systemet. Stora mängder vatten inom vissa områden kan påverka stabiliteten i 
marken. Exempel på det är slamströmmar som kan uppstå i samband med intensiv 
nederbörd och snösmältning. En slamström är en flytande massa av vatten och jord som 
rör sig nedför en bäckravin eller en brant sluttning. Den kan i sin framfart förstöra bebyg-
gelse och infrastruktur exempelvis genom att spola bort väg- och järnvägsbankar eller 
dämma trummor och orsaka översvämning. Lösningar för att hantera dagvatten är därför 
särskilt viktig i samband med planering och exploatering i brant terräng (se även Avsnitt 
3.4.2 Skogsbruk). 

Läckande ledningar, underdimensionerade trummor, dagvattenledningar som ligger i 
slänter eller på andra ur stabilitetssynpunkt olämpliga ställen, kan vara orsaker till att ras 
och skred inträffar. Översvämningar och klimatförändring som leder till högre grund-
vattennivåer kan innebära en minskning av jordens hållfasthet, vilket kan leda till ras och 
skred, och även att stabiliteten för dagvattendammar minskar. 

Dagvattenhanteringen är alltså av betydelse för ras- och skredfrågan. Hanteringen och 
planeringen av dagvatten behöver därför göras i ett helhetsperspektiv, med kompetenser 
inom dagvatten och geoteknik.  

Även markens genomsläpplighet kan kopplas till frågorna. Hårdgjorda ytor förhindrar 
vatten att infiltrera vilket gör att vattnet vid exempelvis skyfall kan transporteras längs 
hårdgjorda ytor och ansamlas på platser där det inte var tänkt att vatten skulle bli 
stående. Vatten som forsar fram på fel ställe kan bidra till erosion, både inre (i marken) 
och yttre erosion (på ytan) som i sin tur kan försämra stabiliteten, vilket kan leda till ras 
eller skred.  

Dagvatten uppstår både på privat mark och allmän mark och påverkar utanför fastighets-
gränser. Kommunen behöver kartlägga dagvattenflöden och ledningsnät för att kunna 
sätta in åtgärder där det behövs och kan behövas på både kommunal och privat mark. 
Rent juridiskt har kommunen små möjligheter att utföra åtgärder på privat mark. Det är 
inte heller alltid önskvärt att kommunen ska stå för alla åtgärder och kostnader för att 
hantera problem med dagvatten. Det behöver oftast lösas i samverkan med fastighets-
ägare och andra aktörer.  
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Svenskt vatten beskriver stora problem inom hållbar hantering av dagvatten och skyfall. 
De påtalar att det finns en övertro på att skyfallsanpassning och rening av dagvatten ska 
kunna hanteras av VA-organisationer (Svenskt vatten, 2022c). Lagstiftning som möjliggör 
effektivare samverkan mellan aktörer behöver tas fram. 

Vattentäkter och vattenverk kan påverkas av ras och skred. Ledningar för dricksvatten 
och avloppsvatten kan brytas av om de drabbas av ett skred. Vilken konsekvens det blir 
beror på hur många som drabbas, samt om det är samhällsviktig verksamhet. Läckande 
avloppsvatten kan påverka miljön i ledningsbrottets närhet. Infiltrationsanläggningar 
från enskilda avlopp kan orsaka ras och skred om de ligger i en känslig slänt. Det beror på 
att den ökade mängden vatten i marken kan leda till att jordens hållfasthet minskar.  

3.9.2 Roller och ansvar 

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, även kallad vattentjänstlagen) 
handlar om vattenförsörjning och avlopp (inklusive dagvatten), så kallade vattentjänster. 
Den reglerar bland annat rättigheter och skyldigheter avseende VA-tjänster för kommun, 
VA-huvudman och fastighetsägare.  

För områden där det finns ett behov av att lösa vatten och avlopp i ett större sammanhang 
är kommunen skyldig att förse området med nödvändiga VA-tjänster. Kommunen fattar 
då beslut om att inrätta ett verksamhetsområde för en eller flera av VA-tjänsterna. Inom 
ett verksamhetsområde är det VA-huvudmannen - ägaren till anläggningen - som är ans-
varig för anläggningens funktion. Ofta är det en kommun, men kan även vara ett bolag 
eller ett kommunalförbund. Utanför ett sådant område är det normalt den som äger en 
viss ledning som är ansvarig, vilket i de flesta fall är en fastighetsägare eller en samfällig-
het. Fastighetsägare utanför verksamhetsområdet kan, om parterna kommer överens 
därom, få ansluta sig på avtalsrättslig grund på egen bekostnad. Om det redan finns 
gemensamhetsanläggningar för enskilda VA-lösningar ska samtliga deltagande fastig-
heter tas in i det nya verksamhetsområdet (8 § LAV). Kommunen kan göra undantag ifall 
det är uppenbart att en fastighet inte har ett behov som måste lösas i ett större samman-
hang. Själva gemensamhetsanläggningen upphävs genom en lantmäteriförrättning.   

Huvudmannen är den som äger en allmän VA-anläggning och är ansvarig för VA-
anläggningen fram till förbindelsepunkten med en fastighet. Fastighetsägaren ansvarar 
för det som ligger på fastigheten, det vill säga VA-installationen inom fastigheten. Men 
trots ansvarsgränsen som ligger vid förbindelsepunkten kan huvudmannen äga, bekosta 
och stå för drift av anordningar inom den enskilda fastigheten, exempelvis för vatten-
mätare och pumpar (Svenskt vatten, 2022a). 

Enligt 45 § (vattentjänstlagen) är huvudmannen ersättningsskyldig för ekonomisk skada, 
sakskada och personskada om översvämningen uppstått på grund av att huvudmannens 
anläggning inte levt upp till skäliga anspråk på säkerhet.  

Paragraf 46 anger att om fastighetsägaren orsakas skada på grund av att huvudmannen 
på annat sätt än vad som anges i 45 § åsidosatt skyldigheter enligt lagen så ska huvud-
mannen återställa det. Paragraf 47 anger det samma som paragraf 46 fast omvänt, det vill 
säga om huvudmannen orsakas skada på grund av fastighetsägaren. 
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Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster har 
sju utpekade samhällsviktiga sektorer varav leverans och distribution av dricksvatten är 
en. Av lagen framgår att leverantörerna ska vidta ändamålsenliga och proportionella 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i 
nätverk och informationssystem som används till samhällsviktiga tjänster. Om det 
uppstår incidenter som kan påverka drickvattentjänsten ska det rapporteras till MSB. 

Kommunen ska göra risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). I analysen behöver 
risker med ras och skred kopplat till VA-försörjningen och av den samhällsviktiga verk-
samheten bedömas. 

Gällande krisberedskap finns det stöd för både det förebyggande arbetet och för en akut 
situation (Svenskt vatten, 2022b). I ett akut läge då dricksvattnet kan påverkas kan den 
Nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA, kontaktas. Livsmedelsverket har uppdraget att 
leda VAKA enligt myndighetens instruktion. För det förebyggande arbetet har Livs-
medelsverket presenterat en metod för risk- och sårbarhetsanalys för vattenförsörjning 
(Livsmedelsverket, 2007). I metoden föreslås bland annat brainstorming för att ange 
oönskade händelser som kan påverka dricksvattenförsörjningen. En handbok för klimat-
anpassad dricksvattenförsörjning finns där även ras och skred ingår (Livsmedelsverket, 
2019). 

Regeringen har beslutat om två etappmål om hållbar dagvattenhantering. Etappmålen 
om dagvatten är delmål och visar på steg för att nå flera olika miljökvalitetsmål. 

• Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i 
planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig 
bebyggelse. 

• De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, 
vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört en 
kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering 
samt påbörjat genomförandet av planerna. 

Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram en vägledning om hållbar dagvatten-
hantering till stöd för att nå etappmål om dagvatten. Exempel på betydande påverkan av 
dagvatten på mark är då dagvattenhantering kan leda till ras, skred och erosion 
(Naturvårdsverket 2022e). 

Länsstyrelser har tillsyn över kommunernas detaljplaner och ska beakta bland annat 
risker för ras och skred, samt mellankommunala frågor. Vattenfrågor, som exempelvis 
dagvattenflöden, kan vara en mellankommunal fråga.  

Boverket har även gett ut en vägledning om hur dagvatten kan hanteras i detaljplaner 
utifrån plan- och bygglagen (2010:900), PBL (Boverket, 2022a). 

Svenskt vatten är branschorganisation för landets VA-organisationer. Deras uppdrag är 
att ta tillvara vattentjänstföretagens intressen, bidra till deras utveckling och ge dem 
service. Bland annat erbjuder de juridisk rådgivning till kommuner rörande vattentjänst-
lagen (Svenskt vatten, 2022a). 
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Utredningen Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) handlar om kommuners 
skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § vattentjänstlagen (2006:412). Utredningen 
färdigställdes 2018. Utgångspunkt i utredningen var att det ska vara enkelt för en enskild 
fastighetsägare att göra rätt genom information om lämpliga VA-lösningar utifrån lokala 
förutsättningar. Utredningen berörde inte kopplingen mellan skyfall, översvämning, 
dagvattenhantering och risker med ras, skred och erosion, vilket författarna anser var en 
brist i utredningen. 

Vattenförvaltning berör vattenhanteringen i alla sektorer i samhället. Utredningen En 
utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66) färdigställdes 2019. Den hade som syfte att 
utreda ansvarsfördelning, beslutanderätt och organisering av myndigheter inom vatten-
förvaltningen. Utredningens resultat berör inte direkt VA-sektorn eller aspekter kopplade 
till ras och skred, men indirekt ger vattenförvaltningens arbete goda förutsättningar att 
hantera dessa frågor. Särskilt när det gäller vattenförvaltningens utgångspunkt i att 
arbeta med avrinningsområden. Även om vattenförvaltningens fokus ligger på god vatten-
status, behöver förslag till åtgärder beakta risker med ras och skred. 

3.9.3 Analys av sektorn 

Översvämning, höga flöden, ändrade grundvattennivåer som påverkar markens stabilitet 
behöver beaktas tydligare inom sektorn. Författarna bedömer att det även finns en stor 
utmaning att hantera dagvatten kopplat till skyfall i brant terräng där det finns risk för 
slamstömmar.  

Författarnas åsikt är därför att det är av stor vikt att ett helhetsgrepp tas gällande hanter-
ingen av dagvattenfrågan tillsammans med hanteringen av ras, skred, erosion, och slam-
strömmar, i både planeringsprocessen och för befintlig bebyggelse. Det behövs ökad 
kunskap i frågorna, samt rekommendationer och riktlinjer från myndigheter gällande hur 
ett helhetsgrepp kan tas med markstabilitetsfrågor och dagvattenhantering.  

Lagstiftningen behöver utvecklas för att möjliggöra effektivare samverkan mellan aktörer, 
där finansiering av åtgärder och ansvarsfördelningen är tydliggjord. 

Kommunerna kan i sina risk- och sårbarhetsanalyser, VA-planer, dagvattenplaner och 
strategier analysera och ge riktlinjer för hur ras- och skredfrågor ska hanteras. 

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2.  
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3.10 Energi 

3.10.1 Beskrivning av sektorn och processen  

Inom energisektorn finns anläggningar och processer som behöver ta hänsyn till och kan 
beröras av ras och skred. Exempel på sådana anläggningar är luftledningar, markförlagda 
ledningar, ställverk, transformatorstationer, kraftstation och dammar, med mera. 
Exemplet luftledningar visas i Figur 3.10. 

 

Figur 3.10  Ledningar är ett exempel på anläggning som kan drabbas av ras och skred. Andra 
anläggningar som kan drabbas är ställverk, transformatorstationer, kraftstation och dammar. 
Foto: Anette Björlin, SGI. 

Den mest uppenbara risken för ras och skred inom energisektorn finns vid kraftverks-
dammarna. Ett ras eller skred som skulle påverka dammsäkerheten och orsaka ras av en 
damm skulle kunna få förödande konsekvenser för samhället. En kraftverksdamm som 
brister av en annan anledning kan orsaka skred som följdeffekt. Sen år 2014 säkerhets-
klassificeras dammar utifrån vilka konsekvenser som kan uppstå vid dammhaveri. Hand-
boken ”Kommuners beredskap för dammhaveri” tar upp skred och ras som en möjlig 
följdeffekt av ett dammhaveri (MSB, 2021b) och ger stöd i klassificeringen av dammar. 

När det gäller luftledningar så skulle ett ras eller skred som påverkar grundläggning av 
kraftledningsstolpar kunna få allvarliga och långsiktiga konsekvenser för elförsörjningen. 
Kraftledningsstolpar grundläggs och förankras ofta på fastmark eller i berg. Det finns 
dock undantag som till exempel vid kraftledningars passage av älvar där grundläggning av 
stolpfundament kan ske i närheten av släntfot eller släntkrön till nipformationer eller 
strandkanter utmed älvarna. Vid grundläggning nära vattendrag finns det risk att grund-
läggning behöver ske i finkornigare jordar. 
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Energiförsörjningens beroende av annan infrastruktur är stort. En störning eller ett av-
brott, till exempel till följd av ras eller skred, i en annan infrastruktur kan medföra att en 
del av energiförsörjningen slås ut, exempelvis (Statens Energimyndighet, 2009):  

• Om en väg rasar eller svämmas över kan eventuellt inte bränsle transporteras till 
kraft-/fjärrvärmeverken.  

• Om en väg rasar eller svämmas över kan eventuellt inte bränsle levereras från olje-
depåerna.  

• Om en telestation slås ut, till exempel som en följd av en naturrelaterad händelse, 
bryts tele- och datakommunikationerna till tankställen, depåer, mät- och regler-
stationer i naturgasnätet, elproduktionsanläggningar och elnätstationer (elanlägg-
ningarna och naturgasstationerna fortsätter dock fungera, men går inte att fjärr-
övervaka eller manövrera).  

• Om en hamn eller slussanläggning skadas kan inte produkter levereras till oljedepå.  

• Om de kommunala dagvattensystemen inte kan hantera nederbördsmängderna kan 
många olika typer av energianläggningar påverkas. 

Energimyndigheten har gjort en bedömning av vilka effekter extrema väderhändelser och 
klimatförändringen kan få på energisystemet (Statens Energimyndighet 2009). I 
rapporten finns en sammanställning av klimat- och väderhot mot elproduktion, elnät, 
försörjning av oljebaserade bränslen och naturgas samt fjärrvärmeleveranser. 

  



Statens geotekniska institut  2022-12-22 
  1.1-2103-0202 

100 (176) 

3.10.2 Roller och ansvar 

I Figur 3.11 visas rollfördleningen mellan den offentliga sektorn och energimarkanden. 

 

Figur 3.11  Principiell rollfördelning mellan den offentliga sektorn och energimarknaden. Illustrat-
ion: Statens energimyndighet, 2009. 

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har i uppdrag att verka för försörjnings-
trygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ 
inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska även utveckla och samordna 
samhällets krisberedskap inom energiberedskapsområdet och bedriva omvärldsbevak-
ning och analys samt stödja andra myndigheter med expertkunskap inom området. 

Inom ramen för detta arbete är klimatanpassningsfrågan aktuell med fokus på att trygga 
förmågan i Sverige att kunna producera och leverera el och energi även när klimatet för-
ändras. I detta arbete ska Energimyndigheten bistå andra myndigheter som har ett mer 
direkt utföraransvar som kommuner och länsstyrelser (Statens energimyndighet 2018). 

Energimyndigheten genomför årligen översiktliga riskanalyser samt ibland även djupare 
analyser av risker, sårbarheter och förmågor. Tyngdpunkt i analysen ligger på hot och ris-
ker i ett relativt kortsiktigt perspektiv, men Energimyndigheten arbetar även med att kon-
tinuerligt analysera även de långsiktiga hoten. 

Som ett resultat av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) fick Energimyndig-
heten år 2009 i uppdrag av regeringen att utreda energisystemets sårbarhet inför klimat-
förändringars effekter, vilket mynnade ut i en rapport. 

Utredningen visar att det svenska energisystemet inte kommer möta nya hot, men kan 
komma att utsättas för större väderrelaterade påfrestningar i framtiden. Det är sannolikt 
att konsekvenserna av vissa hot kan öka på platser där hotet inte funnits tidigare. 
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Ett förändrat normalläge kan leda till ett ökat slitage på produktionsanläggningar och 
energiinfrastruktur, vilket kan påverka förutsättningarna för tillförsel och användning av 
energi. 

Energimyndigheten: 

• Är bevakningsansvarig myndighet 
• Ska ha tjänsteperson i beredskap, TiB 
• Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom 

ansvarsområdet 

Energimarknadsinspektionen (EI) ansvarar för regelutveckling och tillsyn på elmarkna-
den, bland annat enligt ellagen, naturgaslagen, fjärrvärmelagen och lagen om vissa rör-
ledningar samt tillhörande förordningar och föreskrifter. EI handlägger ansökningar från 
nätföretag om tillstånd att bygga och använda el- och naturgasledningar (koncession). EI 
gör juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken (1998:808), MB, väger olika 
intressen mot varandra och beslutar om elledningen ska få tillstånd eller inte. Om det 
gäller en naturgasledning bereder de ärendet men beslutet fattas av regeringen. 

Nätmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskrid-
ande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003. Lag (2017:19) 
Nätmyndigheten prövar frågor enligt  2 kap. (1997:857) ellagen. Enligt 1 § 2 kap. ellagen 
räknas schaktning, skogsavverkning eller liknande åtgärder för att bereda plats för 
ledningen som en del av byggandet av en ledning samt anges det att en ledning inte får 
byggas utan tillstånd. De geotekniska frågorna i tillståndsansökan bör rymmas inom 
denna paragraf. Energimarknadsinspektionen ska vara nätmyndighet enligt ellagen. 

Svenska kraftnät (SVK) är ett statligt affärsverk med systemansvaret för kraftsystemet. 
SVK förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el – elens motorvägar – inom 
landet och med våra grannländer. 

SVK är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att SVK ska se till att hela den 
svenska elförsörjningen har beredskap för händelser som krig, terrorhandlingar och 
jordbävningar. Det handlar om störningar som ligger utanför de enskilda elföretagens 
eget ansvar. SVK arbetar med att förebygga sådana störningar och arbetar för att kunna 
hantera dem om de skulle uppstå. 

SVK ser till att åtgärder genomförs för att höja beredskapen inom teknik, kommunikation 
och fysiskt skydd. SVK ger även ut föreskrifter som riktar sig till elföretag. Föreskrifterna 
är kopplade till förordningen om elberedskap. Det är bara de störningar som drabbar 
stora områden som SVK ansvarar för. Därför samordnar de beredskapsåtgärderna på 
både regional och nationell nivå. 

SVK stöttar länsstyrelserna i hur dammsäkerhet ska skötas. SVK verkar som Sveriges 
myndighet för dammsäkerhet. De har även tagit fram riktlinjer för de markundersök-
ningar som behöver utföras i samband med projektering av luftledningar (Svenska 
kraftnät, 2022a). 
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Enligt en kontakt på SVK hanteras inte ras- och skredfrågor övergripande när det gäller 
nätkoncession. Geoteknik kommer in först i detaljprojekteringsskedet. När nätkoncession 
erhållits så går det inte att flytta en ledning till följd av ras- och skredrisker. 

På SVKs hemsida https://svk.se finns bra information om bland annat säkerhet och håll-
barhet, dammsäkerhet, vilka regelverk och riktlinjer som gäller, etcetera. 

Svenska kraftnät: 

• Är bevakningsansvarig myndighet 
• Ska ha tjänsteperson i beredskap, TiB 
• Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom 

ansvarsområdet 

Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. 
Enligt förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket ska myndigheten 
förebygga skador orsakade av elektricitet på person och egendom samt störningar på 
radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompa-
bilitet (EMC). De utför sitt uppdrag främst genom tillsyn och marknadskontroll, fram-
tagande av föreskrifter och allmänna råd och genom att bidra till standardiseringsarbete. 
De ansvarar också för att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser inom 
deras ansvarsområde. Under och efter en extraordinär händelse ansvarar myndigheten 
för att reparationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar genomförs. Risk- 
och sårbarhetsanalyser och beroendeanalyser utförs årligen där risker samt myndig-
hetens förmåga att hantera dem identifieras. De samverkar även med andra myndigheter 
för att få en helhetssyn i planeringen för krisberedskap.  

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd,  
kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och före-
byggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i 
framtiden. Strålsäkerhetssmyndigheten har tagit fram föreskrift 2021:23 Dimensionering 
av nukleära byggnadskonstruktioner). Föreskriften innehåller anvisningar och råd för 
dimensionering och analys av säkerhetskritiska strukturer av betong vid svenska kärn-
kraftverk och andra kärntekniska anläggningar. I föreskriften fastställs att kärnkraft-
verken bland annat ska vara dimensionerade att motstå naturfenomen. I föreskriften 
(Avsnitt 4.2.3 Olyckslaster – exceptionella) tas bland annat hänsyn till översvämning och 
extrem klimatpåverkan upp. 

Länsstyrelserna är remissinstans vid ansökan om nätkoncession. Länsstyrelsen är till-
synsmyndighet för vattenkraftdammar. Dammägarna har ett ansvar och ska regel-bundet 
skicka in information om dammarna från de säkerhetsbesiktningar som utförs.  

Naturvårdsverket är remissinstans vid ansökan om nätkoncession. 

Dammägarna är ansvariga för sin anläggning. Där dammägarna äger mark ansvarar de 
för ras- och skredfrågor. Regleringen av vattnet styrs av villkor i vattendomar. Beoroende 
på hur regleringen och flödena ser ut kan erosionsproblem uppstå nedströms vilket kan 
påverka nedanliggande bebyggelse och anläggningar.  
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Statens energimyndighet (2009) beskriver bland annat följande angående roller och 
ansvar när det gäller krisberedskap. Sektorsansvaret är varje myndighets och organisa-
tions ansvar inom sitt eget verksamhetsområde. Med utgångspunkt i sektorsspecifika 
författningar agerar varje aktör utifrån sin roll, uppgift och befogenheter. De grund-
läggande principerna för krisberedskap gäller även hanteringen inför/av extrema väder-
händelser och effekterna av klimatförändringen. För mer information, se Avsnitt 3.8 
Krisberedskap. 

3.10.3 Lagar, regler och riktlinjer 

Det finns ett stort antal lagar, regleringar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer som 
styr energisektor. Några av dem är följande: 

• Ellag (1997:857) 
• Miljöbalk (1998:808) 
• Förordning om dammsäkerhet (2014:214) 
• Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) 
• Förordning om vattenverksamhet (1998:1338) 
• Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
• Plan- och bygglag (2010:900) 
• Starkströmsförordningen 
• Starkströmsföreskrifterna, vara byggd med god elsäkerhetssäker praxis (Svenska 

standard) 

• Svenska Kraftnät SVK TR (Tekniska riktlinjer) 
• Riktlinjer dammsäkerhet (RIDAS). Huvuddokumentet för hur en damm sak vara 

uppbyggd, hur ofta kontroller ska göras, mätningar av läckage, etcetera. Står inte så 
mycket om ras och skred.  

• Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 
• Förordning om skydd mot olyckor MSBFS 2014:2 

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och reglerings-
dammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Enligt den 
nationella planen för omprövning av vattenkraft (11 kap. 28 § MB) ska ansökan innehålla 
förslag på skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs för att bedöma hur 
verksamheten avser efterfölja bland annat hänsynsregelerna i 2 kap. MB. Då finns möjlig-
heter för exempelvis myndigheter och kommuner att lyfta frågan om ras, skred och 
erosion. 

3.10.4 Samverkan 

Det sker samverkan inom energisektorn. Det är dock svårt att hitta samverkan inom ras- 
och skredfrågor specifikt. Några samverkansinitiativ där ras och skred berörs är: 

Myndighetsnätverket för klimatanpassning arbetar tillsammans för att stärka samhällets 
förmåga att hantera de positiva och negativa effekterna av klimatförändringen. 
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Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som 
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Energiföretagen Sveriges främsta upp-
gift är att skapa goda affärsmässiga villkor för deras medlemmar, som med sin verksam-
het vill verka för hållbara och resurseffektiva energisystem. Energiföretagen Sverige har 
tagit fram ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR) som är en branschpraxis som borgar för 
säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. EBR är ett system 
skapat av elnätsbranschens egna experter för planering, byggnation och underhåll av 
eldistributionsanläggningar. Praktiskt taget alla elnätsföretag med distributionsnät (10-
66 kV-ledningar) i Sverige använder sig av EBR-systemet. 

Svensk elstandard (SEK) är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är 
utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området 
i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet 
kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och 
europeiska samarbeten. Idag deltar omkring 800 experter som med sina specialistkunska-
per påverkar internationell standard och representerar Sverige genom SEK som är sam-
ordnare och svensk nationalkommitté. Inom SEK finns ett antal tekniska kommittéer, 
varav det finns en för kraftledningar (friledningar). 

Samordnad beredskapsplanering – vattendrag utvecklar och samordnar beredskaps-
planering mellan olika aktörer i kraftverksälvar. Samordningen sker mellan Svenska 
kraftnät, länsstyrelser, kommuner, vattenregleringsföretag och dammägare. De har tagit 
fram en metod för att samordna beredskapen. Metoden har använts i ett 20-tal vatten-
drag (Svenska kraftnät, 2022b) 

Dammsäkerhetsrådet är ett informations- och samrådsorgan för frågor relaterade till 
dammsäkerhet. 

Vattenorganisationer, älvsamordningsgrupper och vattenråd är viktiga samverkans-
grupper för arbete med hela avrinningsområdet som utgångspunkt där kommuner, 
markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. 

3.10.5 Analys av sektorn  

Sammanfattningsvis kan konstateras att ett ras eller skred som påverkar elförsörjningen, 
och den infrastruktur som elförsörjningen är beroende av (till exempel stationer och 
elledningar), skulle på en lokal- och regionalnivå kunna få allvarliga konsekvenser för 
samhället. Om händelsen sammanfaller samtidigt som en annan händelse kan störning 
även ge effekter på nationell nivå, fjärrvärmenätet undantaget. Produktionen av el är 
mindre sårbar för ras och skred eftersom anläggningar ofta ligger på fast mark. Ras och 
skred som orsakar nedrivna elledningar kan till exempel leda till fara för skogsbrand.  

Ledningar till produktionsanläggningar går ibland över erosions- eller skredbenägen 
mark och är därmed ett indirekt hot mot driften vid produktionsanläggningen, även om 
den i övrigt är skyddad mot denna typ av naturrelaterade händelser. Oftast är själva 
anläggningarna byggda på eller förankrade i berg. 
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Ras- och skredfrågor behandlas sent i tillståndsprocesserna. För till exempel kraftled-
ningar sker det först i detaljprojekteringsskedet. Det kan potentiellt vara ett problem då 
det i det skedet inte går att flytta en planerad kraftledning.  

Energisektorn är starkt beroende av en fungerande digital kommunikation. Eventuella 
driftstörningar i kommunikationen på grund av ras och skred kan därför även ge stör-
ningar i energisystemet.  

Vattenkraftens reglering kan påverka sedimentflöden och erosion i vattendrag. I de fall 
villkoren i vattendomar inte kan hållas på grund av extremt höga eller låga flöden kan 
följdeffekter som ras, skred och erosion uppstå. Vid omprövningen av vattenkraften finns 
potential att lyfta frågor kopplat till ras, skred och erosion.  

Inom uppdraget har det inte varit möjligt att utreda i detalj hur påverkans- och besluts-
processer för ras- och skredfrågor går till och vilka aktörer och samverkangrupper som är 
mest berörda. Det finns potentiellt en möjlighet till förbättrad hantering av lednings-
dragning för att minska risker med ras och skred.  

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2. 

3.11 Infrastruktur för elektronisk kommunikation 

Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, IT och radio. Ras 
och skred kan skada ledningar, både i luften och i marken, och medföra driftstörningar. 
Eftersom samhället är beroende av kommunikation kan flera andra sektorer påverkas vid 
en driftstörning. Kommunikationssystemen är beroende av el, vilket gör att driftstörning-
ar i eldistributionen kan påverka kommunikationen. 

Regeringen gör bedömningen i den nationella strategin för klimatanpassning att tele-
kommunikation samt radio och TV-distribution bedöms mindre sårbara för klimat-
förändringen än exempelvis vägar, järnvägar och bebyggelse (Regeringen 2018). 

3.11.1 Aktörer 

Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Energi-
myndigheten och Elsäkerhetsverket har identifierats som viktiga aktörer i arbetet med att 
säkerställa fungerande elektronisk kommunikation.  

Post- och telestyrelsen har satt som mål för sitt klimatanpassningsarbete att de ska arbeta 
för att minska risken för att tillgången till tillförlitliga och säkra elektroniska kommuni-
kationsnät och elektroniska kommunikationstjänster påverkas av klimateffekter som ras, 
skred, översvämningar, höga temperaturer och torka. De har enligt förordning 2007:951 
med instruktion för Post- och telestyrelsen i uppgift att bland annat verka för robusta 
elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, inbegripet att upp-
handla förstärkningsåtgärder, och verka för ökad krishanteringsförmåga. De får genom 
upphandling stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar av elektronisk kom-
munikation och posttjänster i fred. De kräver att de som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationer vidtar åtgärder för att minska avbrottstider och störningar orsakade av 
väderrelaterade hot som vind, översvämningar, jordskred och brand 
(Klimatanpassning.se). 
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I MSB:s föreskrifter (MSBFS 2018:7) om anmälan och identifiering av leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster finns en förteckning över samhällsviktiga tjänster där en incident 
skulle medföra en betydande störning enligt 3 § 1 st. 1 p. lag (2018:1174) om informa-
tionssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Bland de utpekade samhällsviktiga 
tjänsterna finns ”Digital infrastruktur”.  

Eftersom elektroniska kommunikationer är starkt kopplade till energisektorn behöver 
eventuella störningar i energisystemet undvikas. Enligt Energimyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informations-
system inom energisektorn (STEMFS 2021:3) ska leverantörer av nätverk och informa-
tionssystem analysera och identifiera vilka nätverk och informationssystem som används 
för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. Därefter ska en riskanalys utföras som 
ligger till grund för val av säkerhetsåtgärder enligt Lagen (2018:1174) om informations-
säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, 13 och 14 §. I riskanalysen ska det även 
ingå en åtgärdsplan som för varje säkerhetsåtgärd bland annat anger vilken risk som 
säkerhetsåtgärden påverkar och ansvarig person/funktion hos leverantören. 

”Leverantörens bedömning i riskanalysen av de incidenter som kan uppstå i dess 
nätverk och informationssystem bör avse både incidenter som kan ske direkt i 
dessa, liksom inci-denter som kan uppstå utanför leverantörens nätverk och 
informationssystem men som kan påverka dem.” (STEMFS 2021:3). 

”De incidenter som bör ingå i en riskanalys kan exempelvis vara antagonistiska 
angrepp, tekniska fel, fel orsakade av människan eller naturpåverkan.” (STEMFS 
2021:3). 

Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. 
Myndigheten ska förebygga skador orsakade av elektricitet på person och egendom samt 
störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet. Under och efter en extra-
ordinär händelse ansvarar myndigheten för att reparationer och provisoriska åtgärder 
genomförs. Myndigheten utför årligen risk- och sårbarhetsanalyser för att identifiera 
risker och förmågan att hantera dem. 

3.11.2 Analys av sektorn 

Samhället är starkt beroende av fungerade elektronisk kommunikation, inte minst gäller 
detta energisektorn. Likaså är kommunikationen beroende av energi för att fungera. Ras 
och skred kan skada ledningar, både i luften och i marken, och därigenom medföra 
driftstörningar. Det finns utpekat i lagar och förordningar kopplade till Energimyndig-
heten, Post- och telestyrelsen samt Elsäkerhetsverket att de ska ha ett förebyggande 
arbete mot risker samt beredskap vid en kris. Post- och telestyrelsen har i sitt klimat-
anpassningsarbete bland annat med ras och skred som klimateffekter som kan påverka 
elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster. Författarna 
känner inte till om övriga aktörer inom sektorn är medvetna om dessa risker och arbetar 
förebyggande med det. 
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Inom detta uppdrag har det inte varit möjligt att utreda vilka konkreta rutiner som finns 
för samverkan i det förebyggande arbetet eller i samband med ett akut skede, eller hur 
eventuella rutiner fungerar i praktiken.  

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2. 
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3.12 Förorenade områden 

3.12.1 Beskrivning av sektorn och processen 

Bebyggelse och industrier har historiskt lokaliserats intill sjöar och vattendrag och flera 
av de industriella aktiviteterna har orsakat förorening av mark och vatten. Vid ras och 
skred kan föroreningar plötsligt spridas till omgivningen. Spridning av föroreningar kan 
även förekomma i de fall undervattensskred inträffar och sedimenten är förorenade. 
Föroreningen utgör även en aspekt att hantera i det fall skredförebyggande åtgärder ska 
utföras. Den som söker tillstånd för åtgärd behöver klargöra om en saneringsåtgärd (eller 
fixering) för en förorening behöver göras innan en förstärkningsåtgärd utförs. Normalt 
sett godtas inte att föroreningar stängs in/täcks med en förstärkningsåtgärd, till exempel 
en tryckbank, så att framtida saneringsåtgärder försvåras eller omöjliggörs. Förorening-
arna kan också blottläggas vid ett skred och via ökad exponering orsaka miljö- och 
hälsoproblem. 

Potentiellt förorenade områden inventeras och en stor del av dem har även riskklassats. 
Det har huvudsakligen varit länsstyrelserna som utfört inventeringarna och riskklassat 
objekten. De förorenade områden som har inkluderats i inventeringen finns att hitta i det 
så kallade EBH-stödet hos länsstyrelserna. Att beakta är att förorenade sediment inte har 
inventerats och undersökts i samma omfattning som förorenade landområden samt att 
det tidigare inte heller ställdes krav om hänsyn till klimateffekter för de efterbehandlings-
åtgärder som utfördes. I samband med förebyggande åtgärder för skred, och vid ett akut 
skede efter skred, är det viktigt att ta hänsyn till mängden förorening som kan påverkas. 
Föroreningarna kan även ligga på djupet och inte utgöra en risk i samband med använd-
ning av marken, men kan genom ett skred komma upp till ytan och därmed utgöra en 
risk. Föroreningar kan vid skred innebära en ökad risk för konsumenter som försörjs av 
vatten från områden som utsätts för skred. 

SGI, NV och SGU samverkar kring arbetet med efterbehandling av förorenade områden. 
Myndigheterna har olika roller som stöjder varandra. Naturvårdsverket har tagit fram 
vägledningen ”Efterbehandlingsansvar - En vägledning om miljöbalkens regler och 
rättslig praxis” (NV 2012) som beskriver miljöbalkens (1998:808), MB bestämmelser 
avseende ansvaret för förorenade områden. Vägledningen riktar sig främst till tillsyns-
myndigheter. Som regel för ansvaret anges i 10 kap. 2 § MB att: 

 ”den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har 
bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) 
är ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i detta 
kapitel”.  
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Inom arbetet med att förebygga ras och skred utför Statens geotekniska institut, SGI,  
skredriskkartering längs Sveriges älvar och vattendrag. I  karteringen ingår det att beakta 
om skred kan omfatta förorenad mark. I kommunernas arbete med att utföra stabilitets-
förbättrande åtgärder utgör skredriskkarteringen ett underlag för prioritering av om-
råden. I SGI:s arbete med att tilldela statsbidrag för utförande av stabilitetsförbättrande 
åtgärder längs Göta älv, beaktas förorenade områden, dels avseende sannolikheten för att 
förorenade områden ska drabbas av skred, dels om det behövs extra åtgärder i samband 
med utförandet av stabilitetsförbättrande åtgärder. Även MSB delar ut statsbidrag till 
förebyggande åtgärder mot ras och skred. I samband med utförandet av stabilitets-
förbättrande åtgärder behöver föroreningar beaktas, både positiv påverkan av åtgärderna 
i de fall behandling av föroreningarna sker, samt negativ påverkan om utförandet av 
åtgärder orsakar spridning av föroreningar.   

3.12.2 Roller och ansvar för förorenade områden i samband med en akut händelse 

I händelse av ett skred behövs kunskap om förekomst av föroreningar och miljöfarlig 
verksamhet inom området. Vilka ämnen det i så fall rör sig om, mängder av föroreningar 
samt spridningsvägar och vilka effekter det kan ge, behöver identifieras snabbt för att  
mildra konsekvenserna av skredet. Det är av extra stor vikt om det finns risk för påverkan 
på vattenförsörjning. I det akuta skedet är det den kommunala räddningstjänsten som 
rycker ut som första instans i syfte att ta hand om drabbade människor och djur och till-
kalla mer stöd vid behov. När en räddningsinsats är avslutad efter en olycka som inne-
burit att miljön har blivit skadad, ska räddningsledaren underrätta miljönämnden och 
länsstyrelsen.  

I miljötillsynsförordningen anges vilken myndighet (länsstyrelsen, kommun eller För-
svarsinspektören för hälsa och miljö) som är ansvarig för tillsynen och som därmed kan 
bistå i samband med ett skred eller annan händelse som omfattar ett förorenat område. 
Vid en akut händelse tar man kontakt med miljöinspektören i den aktuella kommunen. Är 
det inte kommunen som är tillsynsmyndighet över det aktuella förorenade området, så 
kommer man att bli hänvisad till länsstyrelsen i stället.  

Efter avslutad räddningsinsats ansvarar verksamhetsutövaren ensam för det fortsatta 
miljöarbetet, med hänvisning till verksamhetsutövarens ansvar enligt MB (10 kap. 2 § 
MB). Enligt MB är då miljönämnden den myndighet som har ansvaret för tillsynen och 
som kontrollerar att verksamhetsutövaren gör det som åläggs honom/henne till exempel i 
fråga om: förorenad mark, förorenat ytvatten, förorenat grundvatten eller stoftnedfall 
från brand. Om det inte finns någon ansvarig på plats, eller om verksamhetsutövaren 
vägrar vidta erforderliga åtgärder, kan tillsynsmyndigheten kräva att rättelse görs på den 
felandes bekostnad. 

Enligt förordning (2012:989 t.o.m. SFS 2019:637) med instruktion för Naturvårdsverket 
är Naturvårdsverket förvaltningsmyndighet inom miljöområdet för verksamheter som rör 
klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, 
miljöövervakning och miljöforskning. Enligt 3 § 12 p. i instruktionen ska Naturvårdsver-
ket särskilt ansvara för nationell samordning och prioritering när det gäller avhjälpande 
av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i 10 kap. MB.  
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Det tionde kapitlet handlar om miljöskador som genom förorening av ett mark- eller 
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Tillsynsmyndigheten över det förorenade 
området har ansvar att lämna upplysningar och fatta beslut rörande föroreningarna (dvs. 
länsstyrelsen, kommunen eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö). 

Enligt förordning (2009:945) med instruktion för SGI är SGI förvaltningsmyndighet för 
geotekniska och miljögeotekniska frågor. I 4 § i instruktionen står att SGI ska bidra till att 
riskerna för ras och skred minskar. Myndigheten ska bland annat bistå ansvariga instan-
ser när ras och skred har inträffat eller när det finns risk för ras och skred (4 § 3 p). I detta 
syfte har SGI en tjänsteperson i beredskap som ger stöd till räddningstjänsten vid akuta 
händelser. 

3.12.3 Analys av sektorn 

I miljötillsynsförordningen (2011:13) och förordningen för krisberdskap (2015:1052) 
finns det utpekade roller och ansvar som kan användas både i det akuta skedet när ett ras 
eller skred inträffar i ett förorenat område, och i det förebyggande arbetet. På nationell 
nivå har MSB ett samordningsansvar i det förebyggande arbetet med ras och skred. 
Naturvårdsverket har samordningsansvar för det förebyggande arbetet för avhjälpande av 
föroreningsskador och allvarliga miljöskador. I ett akut skede har kommunerna som 
första instans, via räddningstjänst och miljöinspektörer, ansvar för hantering av even-
tuella föroreningar. I miljötillsynsförordningen anges vilken myndighet som är ansvarig 
för tillsynen och som därmed kan bistå i samband med ett ras eller skred. Andra myndig-
heter ska bistå med kunskap inom sina expertområden, både i det förebyggande arbetet 
och vid akut ras- eller skredhändelse.  

Ras och skred som inträffar i förorenade områden, är händelser som inträffar sällan. 
Författarna tror därför att inarbetade rutiner kan saknas för att hantera händelserna. Det 
är därför viktigt att undersöka hur det akuta arbetet fungerar i praktiken. Tydlighet 
minskar risken för missförstånd och effektiviserar arbetet i en akut situation. Det finns 
även behov av att ta reda på om det tas tillräcklig hänsyn till förorenade områden i det 
förebyggande arbetet med ras och skred eller om det finns förbättringsmöjligheter. Det 
finns myndigheter vars ansvarsområde tangerar varandra till exempel SGI, SGU, MSB 
och NV. En samverkan mellan myndigheterna för att få en gemensam bild av hur det 
fungerar i praktiken föreslås komma till stånd. Det bör till exempel undersökas på vilka 
sätt räddningstjänsten snabbt kan ta reda på om raset eller skredet har påverkat ett 
förorenat område. Dessutom bör det undersökas om tillsynsmyndigheterna har tillräcklig 
kunskap om hur hanteringen bör ske. Om det finns brister i den praktiska hanteringen, så 
bör kunskapshöjande insatser bör ske.   

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2. 
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3.13 Tillståndsprövning, miljöbedömning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

3.13.1 Miljöbalken allmänt 

Miljöbalkens (1998:808), MB, syfte är att främja en hållbar utveckling. Balken tillhanda-
håller redskap som ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling, där kommande genera-
tioner tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Mer detaljerade regler finns i MB:s förord-
ningar. Flera andra lagar, exempelvis plan- och bygglagen (2010:900), PBL, hänvisar till 
bestämmelser i MB. MB rör alla typer av verksamheter och åtgärder, oavsett om de ingår i 
den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet. Balkens regler blir 
alltid aktuella att beakta vid fysisk planering och projektering av enskilda stabilitetsför-
bättrande åtgärder mot ras och skred. 

I 2 kap. MB finns de generella reglerna, de så kallade hänsynsreglerna, som ska bidra till 
att alla och envar visar hänsyn till människor och miljö. Reglerna vänder sig till alla, dvs. 
såväl till den person som tänkt tvätta bilen på gatan, tillverkningsindustrier och jordbruk 
som till kommunen när den vidtar åtgärder mot ras och skred eller översvämning. Det är 
hänsynsreglerna som ligger till grund för alla prövningsbeslut enligt MB och de andra 
lagar som hänvisar till MB:s andra kapitel. Kommunen och andra myndigheter ska 
således tillämpa reglerna vid sina prövningar och de beslut som fattas kan i princip ses 
som en precisering av de allmänna formuleringarna i hänsynsreglerna. Bevisbördan, 
kunskapskravet, försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik och lokaliseringsprincipen 
är några hänsynsregler som är särskilt relevanta ur ett ras- och skredperspektiv. 

Ansvaret för att kunna visa att en verksamhet eller åtgärd uppfyller MB:s krav ligger på 
verksamhetsutövaren eller den som vidtar en åtgärd. Prövningsmyndigheten kan bland 
annat ställa krav på att verksamhetsutövaren har erforderlig kunskap om verksamhetens 
risker och påverkan på miljö och hälsa; de prövar vilka skyddsåtgärder, begränsningar 
och övriga försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön; de bedömer vad som är bästa möjliga teknik och om lokaliseringen är lämplig. 
Tillsynsmyndigheterna kan ställa krav på verksamheter och åtgärder. Dessa kan uttryckas 
som villkor i tillstånd. I Naturvårdsverket vägledning finns ytterligare information om 
verksamhetsutövarens, prövnings- och tillsynsmyndighetens ansvar för bestämmelserna i 
2 kap. MB (Naturvårdsverket, 2020). 

Långsiktigt skydd enligt lag är viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv och för 
att tillvarata grundläggande värden som rent vatten, ren luft och oförstörd natur. I MB 
finns särskilda skydd för flertalet typer av områden som stränder, biotoper, grund- och 
ytvattentillgångar och annan värdefull natur. Gemensamt för dessa områdesskydd är att 
det, oavsett behovet av tillstånd eller dispenser, krävs särskild hänsyn till skyddsvärdena. 
Områdesskydden innebär med andra ord en precisering och skärpning av de allmänna 
hänsynskraven. Exempel på skyddsområden enligt MB är Natura 2000, natur- och kultur-
reservat, biotopskyddsområden, strandskydd, vattenskyddsområden. Dessa skyddade 
områden kan påverka hur åtgärder mot ras och skred utformas och genomförs. Ofta 
behöver tillstånd eller dispens sökas för åtgärder inom skyddade områden (se mer Avsnitt 
3.7 Naturmiljö). 
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3.13.2 Tillståndsprövning, anmälan och samråd 

Stabilitetsförbättrande åtgärder mot ras och skred och verksamheter som kan orsaka ras 
och skred behöver i de flesta fall genomgå någon form av myndighetsprövning innan de 
påbörjas. Icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter som kan ha en väsentlig 
påverkan på naturmiljön (och kulturmiljön) ska verksamhetsutövaren anmäla till tillsyns-
myndigheten för samråd senast sex veckor innan verksamheten påbörjas, enligt 12 
kapitlet 6 § miljöbalken. Flertalet av åtgärderna definieras som vattenverksamhet, vilken i 
de flesta fall ska anmälas till länsstyrelsen eller tillståndsprövas av mark- och miljöd-
omstol. Upplag av massor kan sprida föroreningar och definieras då som miljöfarlig verk-
samhet, vilken kan behöva anmälas till miljömyndighet (kommunen eller länsstyrelsen). 
För åtgärder i områden som är särskilt skyddade, kan dispens eller tillstånd behövas. Om 
åtgärden innebär en väsentlig ändring av naturmiljön men varken kräver särskild 
anmälan eller tillstånd enligt MB, ska den anmälas till länsstyrelsen för samråd. 

Kapitel 11 i MB innehåller regler om tillstånd och anmälan för åtgärder och verksamheter 
som definieras som vattenverksamhet. Som vattenverksamhet räknas exempelvis 
anläggning, fyllning, pålning, grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde. 
Många stabilitetsförbättrande åtgärder utförs i vattenområden och behöver därför 
anmälas eller tillståndsprövas enligt MB. Andra exempel på vattenverksamheter är 
bortledande av vatten från ett vattenområde, åtgärd i ett vattenområde som syftar till att 
förändra vattnets djup eller läge, samt bortledande av grundvatten eller tillförsel av vatten 
för att öka grundvattenmängden. Dessa verksamheter kan påverka stabiliteten och i en 
prövning behöver risker med ras och skred beaktas. 

Miljöfarliga verksamheter hanteras i MB:s 9:e kapitel. Beroende på vilken typ av verk-
samhet det är och vilken storlek den har tillståndsprövas anläggning av mark- och miljö-
domstolen eller av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Mindre anläggningar kan 
anmäls skriftligt till kommunens miljökontor. I miljöprövningsförordningen finns det 
angivet vilka verksamheter som är tillståndspliktiga och av vem de prövas. Vid prövning 
av miljöfarliga verksamheter är särskilt lokaliseringsfrågan relevant att bedöma i förhåll-
ande till förutsättningar för ras och skred, samt risker med spridning av föroreningar och 
hantering av dagvatten inom området. 

Oavsett typ av miljöfarlig verksamhet kan det behövas andra typer av prövningar, som 
bygglov eller dispens. Även om tillståndsplikt inte finns kan tillsynsmyndigheten (den 
kommunala nämnden) besluta att förelägga verksamhetsutövaren om att söka tillstånd. 
En förutsättning för ett sådant föreläggande är att verksamheten medför risk för betyd-
ande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön (9 
kap. 6 a § MB). 

Med ett förändrat klimat förändras riskbilden för miljöfarliga verksamheter. Ett förändrat 
klimat med högre maxflöden/lägre minflöden i vattendrag, extrema havsvattenstånd, 
frekventare skyfall samt ökad risk för ras och skred och erosion bidrar till en ökad föro-
reningsrisk framöver. För att minska risken för föroreningsspridning är det viktigt att 
miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter 
(Miljösamverkan Sverige, 2018). 
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Ett tillstånd kan tidsbegränsas. Detta är vanligt när det gäller täkter, vindkraftverk och 
avfallsanläggningar men har endast i undantagsfall gjorts för andra verksamheter. Om 
det vid prövningen visar sig att en lokalisering i framtiden kan riskera att bli olämplig på 
grund av klimatförändringen är det en möjlighet att tidsbegränsa tillståndet. Exempelvis 
om verksamheten riskerar att översvämmas på grund av stigande hav (Miljösamverkan 
Sverige, 2018). 

Ett icke tidsbegränsat tillstånd för en verksamhet ger en mycket stark rätt för verksam-
heten att finnas på platsen. MB:s 24 kapitel reglerar bland annat när en tillsynsmyndighet 
kan väcka fråga om omprövning av ett tillstånd eller dess villkor. Det är inte enkelt att 
ompröva villkor och om det gäller omlokalisering av hela verksamheten är detta i stort 
sett omöjligt att genomföra om det inte gäller tidsbegränsade tillstånd (Miljösamverkan 
Sverige, 2018). Däremot kan storleken på verksamheten eller villkor omprövas. Ompröv-
ningsskälen som anges i 5 § punkt 6 ”om förhållandena i omgivningen har ändrats 
väsentligt,” eller punkt 10 ”för att förbättra en anläggnings säkerhet”, bör kunna använ-
das för att få en verksamhet att göra klimatanpassningsåtgärder (Miljösamverkan 
Sverige, 2018). 

Återkallelse av tillstånd regleras i 24 kap. 3 § MB. Miljösamverkan Sverige lyfter fram i 
sin rapport att det skulle vara önskvärt med en ny punkt som reglerar att ett tillstånd kan 
återkallas om klimatförändringen kommer att medföra att platsen blir olämplig för verk-
samheten även om riskreducerande åtgärder vidtas. Det skulle exempelvis kunna vara att 
risken för ras och skred förändras betydligt, havsnivåhöjningen kommer att medföra att 
hela eller delar av verksamheten kommer att ligga under vatten eller ofta blir påverkad av 
översvämningar (Miljösamverkan Sverige, 2018). 

3.13.3 Miljöbedömning 

Miljöbedömningar regleras i MB:s sjätte kapitel. Begreppet miljöbedömning syftar till att 
beskriva processerna med att samråda och ta fram underlag. Det finns två typer av miljö-
bedömningar. Miljöbedömningar som görs för planer och program kallas strategiska och 
sådana som görs för verksamheter och åtgärder kallas specifika. Genom införandet av 
miljöbedömningar lyfts blicken från själva dokumentet (miljökonsekvensbeskrivningen) 
så att fokus på processen tydliggörs. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljö-
aspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas (6 kap 1 § 
MB). 

Det samråd som görs vid en undersökning kallas undersökningssamråd och det som görs 
inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen kallas avgränsningssamråd. Under-
sökningens syfte är att utreda om en verksamhet, åtgärd, plan eller ett program kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan och därmed om en miljöbedömning ska genomföras. 
Vissa verksamheter, åtgärder, planer och program är i princip alltid att betraktas som 
betydande miljöpåverkan och behöver då ingen undersökning. 
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Klimataspekten är viktig att belysa genom hela processen i en miljöbedömning. Ett 
förändrat klimat kan komma att ge upphov till risker och olyckor av olika slag. Miljö-
bedömningen bör därför i identifieringen, beskrivningen och bedömningen av miljö-
effekter belysa de klimatrelaterade risker som finns för olyckor som kan leda till allvarliga 
konsekvenser för människors hälsa och miljön. Detta finns särskilt reglerat för verksam-
heter och åtgärder i de fall en specifik miljöbedömning ska göras (se 6 kap. 2 § och 35 § p 
4 MB), men är relevant att hantera även i den strategiska miljöbedömningen, inte minst 
med tanke på de krav som ställs på att redovisa sådana risker i en översiktsplan (se 3 kap. 
5 § p 4 PBL) (Naturvårdsverket, 2022a).  

3.13.3.1 Specifik miljöbedömning för verksamheter och åtgärder  

Specifik miljöbedömning är processen att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter 
för verksamheter och åtgärder. En specifik miljöbedömning innebär, enligt 6 kap. 28 § 
MB, att verksamhetsutövaren, det vill säga den som avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärden: samråder om hur en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas; tar fram 
en miljökonsekvensbeskrivning; och ger in miljökonsekvensbeskrivningen till den som 
prövar tillståndsfrågan. En specifik miljöbedömning ska genomföras för verksamheter 
eller åtgärder som bland annat kräver tillstånd enligt 9 kap (miljöfarlig verksamhet) eller 
11 kap (vattenverksamhet) MB och kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
(Naturvårdsverkets, 2022b). Exempel på åtgärder mot ras och skred är erosionsskydd i 
vattendrag, motfyllnad i släntens nedre del eller andra arbeten i vattenområdet. 

Undersökningsskedet avslutas genom länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 
Beslutet är avgörande för om en specifik miljöbedömning ska göras eller inte göras. 

Flera sektorslagstiftningar, till exempel väglagen, ellagen, minerallagen och kärnteknik-
lagen, har bestämmelser som anger att regler i 6 kap. MB om miljöbedömningar ska 
tillämpas. Kopplingen mellan respektive sektorslagstiftning och miljöbedömnings-
reglerna ser olika ut för olika lagstiftningar. Gemensamt är att miljöaspekter ska inte-
greras i planering och beslutsfattande även enligt sektorslagar så att syftet med miljö-
bedömning nås (Naturvårdsverkets, 2022b). 

I väglagen respektive lag om byggande av järnväg används inte begreppet specifik 
miljöbedömning. För väg- och järnvägsprojekt syftar processen att identifiera, beskriva 
och bedöma miljöeffekter till att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande 
så att en hållbar utveckling främjas. Processen har stora likheter med specifik miljö-
bedömning för verksamheter och åtgärder men det finns skillnader. Naturvårdsverket 
anser att det är lämpligt att använda begreppet miljöbedömning även i processen att 
identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter vid väg- eller järnvägsplanearbete. Syftet 
är som sagt detsamma som för miljöbedömningar för andra verksamheter och åtgärder 
(Naturvårdsverkets, 2022b). 

SGI granskar ärenden, utifrån geotekniska aspekter, som berörs av MB:s 6 kap, avseende 
verksamheter som kräver tillstånd eller antas medföra betydande miljöpåverkan, samt 11 
kap vattenverksamhet som prövas av Mark- och miljödomstolen. SGI granskar även väg-
planer eller järnvägsplaner.  
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Geotekniska aspekter som behöver beaktas i samband med tillstånd och miljöbedömning 
är bland annat: säkerhetsfrågor avseende ras, skred och erosion - både händelser som kan 
påverka verksamheten, väg- eller järnvägsområdet negativt, samt händelser som kan 
orsakas på grund av verksamheten, vägen eller järnvägen; grundvattensänkningar eller -
höjningar som kan få stor geoteknisk betydelse till exempel i samband med tunnel-
byggande; övriga geotekniska frågor som bedöms ha stor betydelse till exempel mark som 
kan vara olämplig för byggnation.  

3.13.3.2 Strategisk miljöbedömning för planer och program 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och besluts-
fattande enligt PBL så att en hållbar utveckling främjas. Strategisk miljöbedömning är 
processen att identifiera, beskriva och bedöma de miljöeffekter en plan eller ett program 
kan komma att få. (Kommunal planering och ansvar beskrivs mer i Avsnitt 3.1 Fysisk 
planering och lovgivning). 

3.13.3.3 Detaljplan 

När en plan enligt PBL upprättas eller ändras behöver en strategisk miljöbedömning 
göras om genomförandet av planen eller ändringen kan antas medföra betydande miljö-
påverkan. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och besluts-
fattande så att en hållbar utveckling främjas. Undersökningen ska göras både när 
kommunen tar fram en ny eller ändrar en befintlig detaljplan (Boverket 2020a). I 5 § 
miljöbedömningsförordningen tydliggörs vad undersökningen skall utgå ifrån vid 
bedömning av om planen eller programmets genomförande kan antas ge upphov till 
betydande miljöpåverkan. Bland annat ska riskerna för människors hälsa eller för miljön 
till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter vägas in och bedömas. 

För att syftet med miljöbedömningar ska uppnås ska kommunen integrera under-
sökningen och den eventuella miljöbedömningen i arbetet med att upprätta en detaljplan. 
Undersökningen ska därför genomföras inom ramen för detaljplanesamrådet. En even-
tuell miljöbedömning bör påbörjas tidigt i planprocessen. Avsikten är att resultatet av 
undersökningen och den eventuella miljöbedömningen ska påverka detaljplanens utform-
ning så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt (Boverket 2020a). 

3.13.3.4 Översiktsplan 

En översiktsplan kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär 
att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras.  

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en process. I ett inledande skede fattas ofta ett 
antal inriktningsbeslut av mer strategisk karaktär. Arbetet med miljöbedömningen 
behöver ingå i denna process. I det inledande skedet analyseras olika lokaliserings-
principer utifrån olika aspekter som till exempel transportbehov, risk för påverkan på 
känsliga natur- och kulturområden och översvämningsrisker mm. I ett senare skede när 
förslaget till översiktsplan har konkretiserats kan miljökonsekvensbeskrivningen göras 
mer detaljerad utifrån den markanvändning som föreslås i förslaget till översiktsplan.  
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Av det skälet kan det vara lämpligt att dela upp avgränsningssamrådet på flera samråd 
(Boverket 2020b). 

Att ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen innebär att kommunen i arbetet med att 
ta fram översiktsplanen aktivt måste ta ställning till resultaten av miljökonsekvens-
beskrivningen och inkomna synpunkter (Boverket 2020b). 

SGI granskar geotekniska säkerhetsfrågor (ras, skred, erosion, slamströmmar, bergras/ 
blocknedfall samt geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning) i detalj- och 
översiktsplaner för hela Sverige, samt plan- och byggärenden kring Göta älv. 

3.13.4 Tillsyn  

I MB:s 26 kapitel beskrivs tillsyn. Tillsyn innebär kontrollerande åtgärder som direkt 
syftar till att enskilda följer reglerna i MB. Tillsynsbemyndigandet enligt miljöbalken 
innefattar en möjlighet att förelägga en verksamhetsutövare om förebyggande försiktig-
hetsåtgärder eller anpassning av den planerade verksamheten, för att säkerställa efter-
levnad av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Tillsynen ska främja MB:s syfte att 
uppnå en hållbar utveckling. 

Tillsynen bedrivs av kommuner, länsstyrelser och nationella statliga myndigheter och 
utgörs av det operativa arbetet i form av efterlevnadskontroll och rådgivning samt 
vägledning om tillsynen. Länsstyrelsen och nationella förvaltningsmyndigheterna har 
ansvar för att vägleda kommunerna om hur tillsynen ska gå till. Länsstyrelsen är 
dessutom operativ tillsynsmyndighet över vattenverksamhet enligt 11 kap. MB och 
miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt 9 kap. MB (även om detta ansvar kan 
delegeras till en kommun). 

Naturvårdsverket bedömning är att tillsynen behöver vara riskbaserad så att tillsyns-
insatsen står i proportion till den påverkan som verksamheten eller åtgärden kan orsaka 
(Naturvårdsverkets, 2022d). Det är viktigt att känna till om tillsynsobjektet ligger i ett 
område som är känsligt för ras eller skred. 

Det är verksamhetsutövaren som ska visa att man kommer efterleva bestämmelserna i 2 
kap. MB (hänsynsreglerna) och hur det ska gå till. Det är sedan tillsynsmyndigheten som 
ska bedöma om verksamheten kommer att uppfylla kraven. 

3.13.5 Egenkontroll och uppföljning 

Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd omfattas av MB:s krav på egen-
kontroll enligt 26 kap. 19 § MB. Egenkontrollen kan sägas vara den metod som MB 
anvisar för att verksamhetsutövaren ska kunna ta sitt ansvar och visa att de följer 
bestämmelserna i 2 kap. Alla som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder 
som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11–14 kap. MB omfattas 
dessutom av bestämmelser om verksamhetsutövares egenkontroll i förordningen 
(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (egenkontrollförordningen) 
(Naturvårdsverkets, 2022d). 
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Det är vanligt att det sätts villkor för vattenverksamhet som är kopplade till själva genom-
förandet av åtgärden och uppförandet av anläggningar till exempel tidpunkt på året för 
genomförandet, för att inte påverka växter och djur. Villkor kan även gälla skyddsåtgärder 
för att undvika grumling i vattnet. Enlig författarnas erfarenhet är det  däremot mindre 
vanligt att åtgärder mot ras och skred får krav på kontrollprogram efter genomförandet. 

3.13.6 Samverkan 

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan mellan länsstyrelserna, Naturvårds-
verket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten kring tillsynsvägledning, 
tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Målet är 
en ökad samsyn mellan länsstyrelserna och en mer enhetlig myndighetsutövning. En 
viktig del är att stödja länsstyrelserna i den tillsynsvägledande rollen samt att komplettera 
Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med 
tillsynsvägledning. Det finns även regional miljösamverkan i flera län. Miljösamverkan 
tar fram bland annat handläggarstöd, genomför gemensamma informations- och tillsyns-
kampanjer, samt ordnar nätverksträffar och utbildningar. Exempelvis pågår ett projekt 
som ska ge stöd till länsstyrelserna för att bedöma miljöpåverkan av verksamheter som 
omfattas av 9 och 11 kap. MB (Miljösamverkan Sverige 2022). 

3.13.7 Analys av området 

MB innehåller viktiga verktyg för att hantera risker för ras och skred, exempelvis vid 
tillståndsprövning och genom tillsynen. God kunskap om riskerna och tillgång till 
relevanta kunskapsunderlag är en förutsättning för en effektiv hantering av frågorna. 
Behov av kunskap och underlag kan variera beroende på vilken sektor och vilka problem 
som berörs. Särskilt viktiga är länsstyrelsens handläggare för vattenverksamhet eftersom 
flera åtgärder för att hantera ras och skred är kopplade till vattenområden. För den som 
söker tillstånd behöver kartor/geodata och kunskapsunderlag finnas tillgängligt och vara 
förståeliga för målgruppen. Då befintliga underlag saknas behöver verksamhetsutövaren 
göra egna utredningar. Stöd och vägledningar kan underlätta i dessa fall (se även Avsnitt 
3.3). 

Ett utvecklingsområde är att förbättra förutsättningarna att genomföra naturbaserade 
lösningar för att hantera ras och skred. För att främja naturbaserade lösningar behöver 
tydligare krav ställas av tillståndsmyndigheterna. Det behövs också bättre kunskap om 
olika lösningar och bästa möjliga teknik, samt metoder för uppföljning och kontroll-
program för att säkerställa åtgärdernas funktionalitet. 

Författarnas bedömning är att miljöbedömningsprocessen för översiktsplaner och detalj-
planer inte hanterar risker med ras och skred på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vår 
erfarenhet vid remisshantering av ärenden är att de geotekniska riskerna ofta kommer in 
för sent i planprocessen för att kunna styra utformningen av bebyggelse och detaljplaner. 
Ofta saknas ett helhetsperspektiv när det gäller detaljplaner, det vill säga bedömning av 
risker utanför detaljplan som kan påverka planen, eller risker som planen själv kan 
orsaka, (se mer Avsnitt 3.1 Fysisk planering och lovgivning). När de geotekniska riskerna 
hanteras för sent i planeringen är det inte heller säkert att åtgärder som planeras är 
optimala eller lämpliga att genomföra.  



Statens geotekniska institut  2022-12-22 
  1.1-2103-0202 

118 (176) 

Även vid tillstånd enligt miljöbalken är vår erfarenhet att de geotekniska handlingarna 
inte alltid är fullständiga och inte utreder rätt frågor i förhållande till tillståndsprocessen. 
Det resulterar i onödiga intressekonflikter som borde hanterats tidigare i processen. Flera 
kommuner och konsulter vittnar om intressekonfliker mellan miljöhänsyn och säkerhets-
risker. Det finns även brister i bedömning av hur klimatförändringen påverkar planen på 
lång sikt. 

Den troligaste orsaken till avsaknad av och bristande strategiska miljöbedömningar är, 
enligt författarnas bedömning, kunskapsbrist när det gäller geotekniska säkerhetsfrågor 
samt en otillräcklig förståelse för hur dessa frågor bäst hanteras genom hela planerings-
processen. Kunskap om hur miljöbedömningar kan användas som ett verktyg behöver 
öka hos myndigheter, länsstyrelsen, kommuner och konsulter. Orsaker till varför det 
brister i miljöbedömningsprocessen behöver studeras närmare. Det behöver även 
förtydligas när frågorna kan hanteras mer effektivt utanför miljöbedömningsprocessen 
vid planeringen. En annan aspekt som behöver belysas är vad betydande miljöpåverkan 
innebär i ett ras- och skredperspektiv. 

Behov som framkommit i kartläggningen sammanfattas i Bilaga 2. 

  



Statens geotekniska institut  2022-12-22 
  1.1-2103-0202 

119 (176) 

4 Pågående samverkan 
I kapitlet beskrivs samlat pågående samverkan i olika organisationer, nätverk och 
samverkansorgan som på något sätt, direkt eller indirekt, hanterar frågor kopplade till ras 
och skred. Sammanställningen visar samverkan som identifierats under arbetet med 
denna rapport och är inte nödvändigtvis fullständig.  

I Tabell 4.1 anges för respektive organisation eller nätverk på vilken nivå samverkan sker, 
det vill säga internationell, nationell, regional eller lokal nivå. Det finns relativt många 
samarbeten på nationell nivå, men det saknas ofta regionala och lokala samarbeten och 
erfarenhetsutbyten mellan aktörer som direkt berör ras- och skredfrågor. Samverkan kan 
även ske inom kommuner. Stadens georåd, i Göteborgs stad, är ett gott exempel på intern 
samverkan mellan en kommuns olika förvaltningar och bolag. Skredpreventionsgruppen i 
Lerums kommun är ett annat exempel. Det finns även andra kommuner som har interna 
formaliserade samverkansforum för geotekniska frågor, även om det enligt författarnas 
erfarenheter inte är vanligt förekommande.  

I tabellen anges även hur formell samverkan är. Det framgår att många samarbeten har 
initierats av aktörerna själva och är frivilliga. Även om myndigheter har ett generellt 
samverkankrav (6 § Myndighetsförordning (2007:515)) så anges vissa nätverk som 
frivilliga, då de inte är specifikt utpekade utan har initierats på frivillig basis. 

Även kopplingen till ras- och skredfrågor anges och visar om dessa frågor är det primära 
syftet för samverkan eller om frågorna hanteras delvis eller indirekt. Tabellen visar att 
många av organisationerna och nätverken har ett bredare fokus än enbart på ras- och 
skredfrågor. Det kan till exempel beröra ett bredare perspektiv på klimatanpassning, 
geodata, samhällsbyggnad, planering och geotekniska frågeställningar, där ras och skred 
kommer in som en aspekt bland flera andra.  

Många samarbeten syftar till erfarenhetsutbyte och informationsspridning, men vissa 
samverkar konkret kring åtgärdsarbete, exempelvis genom att i samverkan ta ta fram 
vägledningar eller konkret diskutera åtgärdsförslag.  

Samverkan inom sektorer och områden beskrivs även i Kapitel 3. Där har analyserna visat 
att det finns behov av samarbete och erfarenhetsutbyte inom ras- och skredfrågor inom 
en kommunen och mellan kommuner, samt mellan aktörer både på lokal, regional och 
nationell nivå. Det finns även ett behov att effektivisera myndighessamverkan genom att 
klargöra vilka ras- och skredfrågor som respektive samverkansorgan bäst kan hantera och 
driva. Det finns också en önskan om stöd och praktisk information om hur man kan 
samarbeta på ett effektivt sätt för att hantera ras- och skredfrågor. 
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Tabell 4.1  Samverkan, nätverk och branschorganisationer. 
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Ansvarig 
1. Arbetsgrupp för naturolyckor 

 
x 

   
x x 

 
x 

 
MSB 

2. Arbetsgrupper inom 
Myndighetsnätverket för 
klimatanpassning (MNKA) 

 
x 

   
x 

 
x x x Olika myndigheter 

inom nätverket 

3. Boverkets uppdrag att 
samordna det nationella 
klimatanpassningsarbetet för 
den byggda miljön 

 
x 

  
x 

 
x 

  
x Boverket 

4. Branschsamverkan i grunden 
(BIG) 

 
x 

     
x 

 
x Trafikverket 

5. Delegationen för Göta älv 
(DGÄ) 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
SGI 

6. Delegationen för ras, skred 
och erosion 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
SGI 

7. European Committee for 
Standardization, CEN tekniska 
kommittéer/SIS  

x        x x European Committee 
for Standardization 

8. Förvaltningsgruppen för 
harmonisering av 
kartunderlag för ras, skred och 
erosion 

 
x 

   
x x 

 
x 

 
SGI 

9. Geodatarådet 
 

x 
  

x 
 

x 
  

x LM 

10. Geodatasamverkan 
 

x 
   

x x 
  

x LM 

11. Göteborgsregionens 
klimatanpassningsnätverk 

  x   x x   x Göteborgsregionen 
(kommunalförbund) 

12. IEG 2.0 
 

x 
   

x x 
 

x 
 

  

13. Länsstyrelserna länsträffar 
med aktörer kopplat till 
kulturarv 

  
x 

  
x x 

  
x Länsstyrelserna 

14. Making Cities Resilient 2030 x x 
   

x x 
 

x 
 

FN, MSB 

15. Miljösamverkan Sverige 
 

x 
   

x x 
  

x Länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket, HaV 

16. Myndighetsnätverket för 
klimatanpassning (MNKA) 

 
x 

   
x x 

  
x SMHI 

17. Myndighetssamverkan 
Copernicus 

 
x 

   
x x 

  
x Rymdstyrelsen 

18. Nationella vattenkatastrof-
gruppen (VAKA) 

          
Livsmedelsverket 

19. Nationellt nätverk för 
klimatanpassningssamordnare 
på länsstyrelserna 

 
x 

   
x x 

  
x Länsstyrelserna 

20. Olika samverkansformer vid 
kriser och olyckor 

x x x x x 
  

x x 
 

MSB 

21. Regional kustsamverkan 
(fokus på kusterosionsfrågor) 

  
x 

  
x x 

  
x Länsstyrelserna Skåne, 

Halland, SGI, SGU m fl  
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22. Regionala 
miljösamverkansorgan 

  
x 

  
x x 

  
x Länsstyrelserna, 

Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket, HaV 

23. Samhällsbyggnadsnätverk 
inom länsstyrelserna 

 
x 

   
x x 

  
x Länsstyrelserna 

24. Samverkan kring geoteknik i 
planprocessen 

  
x 

  
x x 

 
x 

 
SGI, Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

25. Skredpreventionsgruppen i 
Lerum 

   x  x x  x  Lerums kommun 

26. Stadens georåd 
   

x 
 

x x 
 

x 
 

Göteborg stad 

27. Svensk grundläggning  
 

x 
   

x x 
 

x 
 

  

28. Svenska byggbranschens 
utvecklingsfond (SBUF) 

 
x 

   
x x 

 
x 

 
  

29. Svenska geotekniska 
föreningen (SGF) 

 
x 

   
x x 

 
x 

 
  

30. Vattenorganisationer, 
vattenråd 

  
x x 

 
x x 

  
x   

31. Vänerrådet 
  

x 
  

x x 
  

x Västra Götalands län 
och Värmlands län 
samt Vänersamarbetet 

SUMMA 3 19 9 4 5 23 26 3 15 17  

 

4.1 Beskrivning av samverkan 

Nedan beskrivs översiktligt vad de olika samverkansorganisationer och nätverken syftar 
till och vilka som ingår. 

1. MSB:s Arbetsgrupp för naturolyckor syftar till att förbättra samordningen av arbetet 
med att förebygga, mildra effekterna av och öka förmågan att hantera naturolyckor 
och naturhändelser i Sverige. I arbetsgruppen deltar 15 myndigheter, Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) samt länsstyrelserepresentanter. 

2. Arbetsgrupper inom Myndighetsnätverket för klimatanpassning (MNKA). Se 
beskrivning under MNKA. 

3. Boverkets uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den 
byggda miljön. Uppdraget utförs i samverkan med SMHI, SGI, MSB, länsstyrelserna 
och SKR. Myndighetscheferna träffas regelbundet och en beredningsgrupp, med 
representanter från respektive organisationer, utvecklar det gemensamma arbetet 
och har ett ansvar att bereda frågor till cheferna. 

4. Branschsamverkan i grunden (BIG) styrs av Trafikverket och är ett samarbete inom 
ett forskningsprogram för effektiv och säker grundläggning av transportsystemets 
infrastruktur. Målsättningen är att sänka kostnader för byggande och underhåll 
genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet. 
Samverkande parter är Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, 
Statens geotekniska institut, Kungliga tekniska högskolan och Trafikverket.  

5. Delegationen för ras, skred och erosion är ett kontakt- och samverkansorgan för 
myndigheter som berörs av frågor inom ras och jordskred. SGI driver delegationen 
med generaldirektören som ordförande. I delegationen ingår ledamöter från nio 
olika myndigheter samt en expert på ras- och skredfrågor från SGI. MSB, Boverket, 
Trafikverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGU 
och SMHI är särskilt utpekade enligt SGI:s myndighetsinstruktion (SFS 2009:945). 
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6. Delegationen för Göta älv är en plattform för samverkan mellan de aktörer som har 
ansvar för klimatanpassningsarbetet i Göta älvdalen. Delegationens uppgift är att 
tillföra kunskaper om områden längs älven, bidra till planer för arbetet och även 
bistå i att bedöma vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska prioriteras för att få 
statliga bidrag. Delegationen består av representanter från sex kommuner, två 
länsstyrelser, MSB, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall vattenkraft AB och SGI. 

7. European Committee for Standardization, CEN , CEN-tekniska kommittéer utarbetar 
harmoniserade europeiska standarder. I TC 250/SC 7 arbetar man med Eurocode 7 – 
Geotechnical design. Sverige deltar via Svenska institutet för standarder, SIS, som är 
medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen 
CEN.  

8. Förvaltningsgruppen för harmonisering av kartunderlag för ras, skred och erosion. 
Åtta myndigheter har gemensamt tagit fram en vägledning, kartvisningstjänst och 
produktblad till olika statliga kartunderlag för ras, skred och erosion. SGI leder 
arbetet. 

9. Geodatarådet består av aktörer inom geodataområdet och ska ge råd i frågor som 
gäller Lantmäteriets samordningsroll. Medlemmarna i rådet utses av regeringen. 

10. Geodatasamverkan ger myndigheter, kommuner och andra organisationer tillgång 
till ett samlat utbud av geodata. Genom att teckna avtal med Lantmäteriet ges till-
gång till geodata och tjänster för offentlig användning. 

11. Göteborgsregionen klimatanpassningsnätverk. I nätverket delas kommunernas 
erfarenheter och metoder för att bemöta klimatförändringen. En expertgrupp av 
forskare från olika områden är länkad till nätverket. Göteborgsregionen är 
kommunalförbund och består av 13 kommuner. 

12. Implementeringskommissionen för Europastandarder inom Geoteknik (IEG 2.0) är 
en nationell branschgemensam förening som har till uppgift att initiera, samordna 
och utföra arbete för implementering av europeiska konstruktionsstandarder 
(eurokoder) inom Geoteknikområdet. IEG har koppling till CEN-tekniska kommitté 
TC 250/SC 7 där man arbetar med Eurocode 7 – Geotechnical design. 

13. Det finns flera samverkansformer där länsstyrelsen samverkar med olika myndig-
heter eller med kommuner och aktörer i länet. Det kan exempelvis vara länsträffar 
med kommunerna kring planeringsfrågor eller aktörer som arbetar med kulturarv. 
Det finns flera nätverk mellan länsstyrelserna bland annat för alla klimat-
anpassningssamordnare. 

14. Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) lanserades 2021 av FN:s organ för främ-
jande av katastrofriskreduceringsarbete på lokal nivå. Kommuner kan anmäla sig till 
MCR2030 och får då ett nätverk samt verktyg för att bygga resiliens mot olyckor och 
skapa ett hållbart och klimatanpassat samhälle. I Sverige drivs MCR2030 av MSB. 

15. Miljösamverkan Sverige är ett nationellt samverkansorgan kring tillsynsvägledning, 
tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. 
Målet är en ökad samsyn mellan länsstyrelserna och en mer enhetlig 
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myndighetsutövning. Deltagare är länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket 
och Havs- och vattenmyndigheten. Miljösamverkan tar bland annat fram 
handläggarstöd, genomför gemensamma informations- och tillsynskampanjer, samt 
ordnar nätverksträffar och utbildningar. Det finns även regional miljösamverkan i 
flera län. 

16. Myndighetsnätverket för klimatanpassning (MNKA) arbetar tillsammans för att 
stärka samhällets förmåga att hantera de positiva och negativa effekterna av klimat-
förändringen och står bakom portalen Klimatanpassning.se. Nätverket består av ett 
trettiotal myndigheter myndigheter med sektors- eller informationsansvar för hur 
samhället påverkas av nutida och framtida klimat, samt 21 länsstyrelser som 
ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet på regional nivå. Utöver 
myndigheter ingår även Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Nätverkets 
sekretariat finns på SMHI. Tillfälliga arbetsgrupper, som drivs av nätverkets 
medlemmar, kan få finansiering för att genomföra olika projekt. Inriktningen kan 
variera, men ska främja nätverkets målsättning. Flera projekt har genomförts som 
har direkt koppling till ras- och skredfrågor. 

17. Myndighetssamverkan Copernicus är ett samarbetar mellan 18 svenska myndigheter 
kring användningen av fria satellitdata från Copericus. Samverkan drivs av Rymd-
styrelsen. 

18. Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) ger stöd till kommuner och regioner som 
drabbats eller kan komma att drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen 
och kan nås dygnet runt via SOS-alarm. VAKA drivs av Livsmedelsverket och består 
av personer från dricksvattenproduktion, miljöskydd, laboratorieverksamhet och 
räddningstjänst.  

19. Nationellt nätverk för klimatanpassningssamordnare på länsstyrelserna träffas 
regelbundet för att utbyta erfarenheter och identifiera samverkansprojekt. 

20. MSB:s samverkansformer vid kriser och olyckor  (se Avsnitt 3.8 Krisberedskap). 

21. Regional kustsamverkan. Länsstyrelserna i Skåne och Halland, SGI och SGU har 
bildat Regional kustsamverkan för att tillsammans med kustkommunerna i Skåne 
och Halland, andra myndigheter och regionala aktörer möta problemen med strand-
erosion och en stigande havsnivå. Erosionen kan leda till ras längs stränderna. 

22. Regionala miljösamverkansorgan bedrivs i flera län (se Miljösamverkan Sverige). 

23. Samhällsbyggnadsnätverk. Länsstyrelserna driver ofta nätverk med relevanta aktörer 
inom länet kring samhällsbyggnad.  

24. Samverkan kring geoteknik i planprocessen. Samverkan pågår mellan SGI och 
Länsstyrelsen Västra Götaland för erfarenhetsutbyte om geotekniska frågor i 
planprocessen. 

25. Skredpreventionsgruppen i Lerums kommun är en sektorövergripande arbetsgrupp 
som har ett samlat ansvar för att planera och utföra åtgärder som minskar 
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skredrisken i kommunens särskilt känsliga områden. Syftet är att skydda och säkra 
befintlig bebyggelse och anläggningar (ej vid nyexploatering). 

26. Stadens georåd är Göteborg Stads interna samverkan mellan kommunens olika 
förvaltningar och bolag. Löpande geotekniska förvaltningsövergripande frågor lyfts i 
syfte är att få en bättre samverkan kring exempelvis hanteringen av ras- och 
skredrisker inom kommunens verksamheter.  

27. Svensk grundläggning är en branschorganisation som till stor del består av entre-
prenörer, men där även bland annat Trafikverket och SGI ingår. De ger ut 
rekommendationer och checklistor för arbetsmiljö, samt bedriver utbildning och 
kompetensutveckling för att minska riskerna i byggskedet. 

28. Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) är en branschförening som verkar 
för utveckling av byggprocessen. De finansierar och sprider forskning och utveckling 
för byggsektorn. 

29. Svenska geotekniska föreningen (SGF) är en branschförening som har till ändamål 
att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik 
inom samhällsbyggande som är relaterade till jord, berg, grundvatten och förorenade 
områden. 

30. Vattenorganisationer är sammanslutningar av de lokala aktörer som finns närmast 
vattendrag, sjöar och hav. Vattenorganisationer är ett samlingsnamn för vattenråd, 
vattenförbund och vattenvårdsförbund där kommuner, markägare, kraftbolag, 
industrier och andra intressenter kan ingå. De arbetar med vattens avrinnings-
områden som utgångspunkt. I alla områden kring större vattendrag, så kallade 
avrinningsområden, har det bildats vattenråd vars roll är att hjälpa myndigheter 
med kunskap om det egna vattenområdet och utföra föreslagna åtgärder på lokal 
nivå. (Vattenmyndigheterna 2022). 

31. Vänerrådet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götalands län, 
Värmlands län och Vänersamarbetet. Syftet är att få till stånd en säker och natur-
anpassad tappningsstrategi för Vänern som tar till vara både naturvärden och 
samhällsintressen. Stora förändringar de närmaste åren kan påverka förutsättning-
arna för Vänern, bland annat nya slussar och skredsäkring av Göta älv, damm-
säkerhetshöjande åtgärder i Lilla Edet och Vargön, översvämningsskydd i Göteborg 
och muddring i Göteborgs hamn (Vänerrådet, 2022). 
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5 Slutsatser och vägen framåt  
Ras- och skredfrågor kommer in brett i många samhällssektorer. En analys har utförts 
sektorsvis av hur beslutsprocesserna ser ut, vilka aktörer som ingår, regelverk och riktlin-
jer, befintlig samverkan samt eventuellt andra faktorer som kan påverka hur ras- och 
skredfrågor hanteras inom sektorn. I detta kapitel anges sammanfattande de behov och 
möjligheter som bedöms vara viktiga att åtgärda och som berör flera aktörer och sektorer. 
Mer detaljerad information om behoven finns under analyserna av respektive sektor samt 
i sammanställningen i Bilaga 2. Behov som kan åtgärdas av enskilda aktörer tas inte med i 
slutsatserna i detta kapitel, men bör fångas upp av berörd aktör.  

Författarna till rapporten har gjort bedömningarna och tagit fram förslagen, medan 
referensgruppen har deltagit i diskussioner och har haft möjlighet att lämna synpunkter 
på rapporten. Vissa slutsatser i kapitlet baseras på erfarenheter från olika deltagande 
aktörer.   

Som nämnts i inledningen till rapporten så har några tidigare framtagna behov och för-
slag till åtgärder studerats till exempel i SGI och MSB:s regeringsuppdrag för risk-
områden (2021). Parallellt med kartläggningen har arbete bedrivits bland annat i 
Nationella expertrådet för klimatanpassning och inom Boverkets uppdrag att samordna 
det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.  

I ”Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning” (2022) ges förslag 
på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning. En prioriterad utmaning är 
fysisk säkerhet och markanvändning. Vi har i arbetet med kartläggningen tagit del av 
utvalda förslag på åtgärder för att stärka arbetet med klimatanpassning i Sverige. Kart-
läggningsrapporten konkretiserar i slutsatserna och i analyserna av sektorer/områden 
vad några av förslagen innebär för ras- och skredfrågor.  

Både rapporten om riskområden och rapporten från Nationella expertrådet för klimat-
anpassning har lämnats till regeringen. Rapporterna utgör viktiga underlag för regering-
ens kommande nationella strategi för klimatanpassning. I det här kapitlet görs därför en 
koppling mellan identifierade behov och möjligheter i kartläggningen och förslag från 
Expertrådet.   

En samordning av pågående och planerade insatser är viktig i det fortsatta arbetet med 
åtgärder inom ras, skred och erosion. Det gäller mellan nationella myndigheter, läns-
styrelser, kommuner och andra aktörer inom olika sektorer och mellan sektorer samt på 
nationell, regional och lokal nivå.  

Syftet med kartläggningsrapporten är att den kan användas som underlag för att 
prioritera och ta fram aktiviteter kopplade till identifierade behov och möjligheter. 
Rapporten kan till exempel användas vid verksamhetsplanering. 
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Följande övergripande områden har identifierats, där det är 
särskilt angelängt att arbeta vidare för att minska riskerna för 
ras och skred i samhället: 

• Samverkan och övergripande samordning 

• Stärkt landskapsperspektiv och samplanering 

• Stabilitetsförbättrande åtgärder för att minska riskerna för ras 
och skred för befintlig bebyggelse, infrastruktur och kulturarv  

• Kunskap, kompetens och kapacitet  

• Fastighetsägares förutsättningar att hantera sitt ansvar och 
genomföra åtgärder 

• Lagstiftning, ansvarsförhållanden och finansieringsmöjligheter 

Gemensamt för dessa områden är att de berör flera aktörer och 
sektorer. För sektorsspecifika behov hänvisas till Kapitel 3 och 
sammanställningen i Bilaga 2. 

 

De sektorer och områden som generellt bedöms viktiga att fokusera på är fysisk 
planering; planering av vägar och järnvägar; projektering, byggande och förvaltning av 
byggd miljö samt skogsbruk. Inom dessa områden har olika problem och brister 
identifierats i hur ras- och skredfrågor hanteras i det praktiska arbetet, till exempel 
svårigheter med att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder, kunskaps- och kapacitets-
brist eller behov av samverkan mellan aktörer. Dessa sektorer berör en stor del av 
samhället och konsekvenserna kan bli stora om det sker en naturolycka. Här finns 
möjlighet att förbättra hur ras- och skredfrågor hanteras så att de beslut som tas leder till 
minskade risker. 

För andra sektorer är riskerna med ras och skred inte lika tydliga eller stora, men ändå 
angelägna att hantera. För vissa sektorer har dialog skett med sektorsmyndigheter, 
medan det för andra sektorer finns behov av fördjupning tillsammans med intressenter 
för dessa sektorer (framgår av Bilaga 2).  För exempelvis sektorsområdena jordbruk, 
sjöfart, kulturarv, vatten- och avlopp, energi, infrastruktur för digital kommunikation 
samt förorenade områden, behövs framför allt ökad medvetenhet om riskerna, bra 
kunskapsunderlag och vägledningar för att göra analyser. För att skydda kulturarvet kan 
även incitament för att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder behöva öka.  

Inom områdena naturmiljö, tillståndsprövning, miljöbedömning och tillsyn enligt miljö-
balken (1998:808), MB, behöver förståelsen öka om vilka möjligheter lagstiftningen ger 
idag, det vill säga hur befintligt regelverk kan nyttjas som ett verktyg för att minska 
riskerna för ras och skred och samtidigt verka för en hållbar utveckling. Inom området 
krisberedskap finns behov av statistik och lärande efter inträffade ras, skred, erosion och 
skyfall. Det finns även behov av utbildningsinsatser samt en ökad medvetenhet hos olika 
aktörer om deras ansvar. 
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I kartläggningen har det inte funnits möjlighet att analysera alla sektorer som berörs av 
ras- och skredfrågor. En viktig sektor är till exempel bank och finans, där behovet av 
kartläggning kvarstår. 

5.1 Samverkan och övergripande samordning 

Analyserna visar hur ras- och skredfrågor kommer in i olika sektorer och var det finns 
behov av sektorsövergripande insatser och samverkan inom en kommun; mellan aktörer 
på lokal, regional och nationell nivå; samt mellan de olika nivåerna. Det finns exempelvis 
starka samband som visar behov av att ha ett helhetsperspektiv, speciellt när det gäller att 
hantera vatten i landskapet, och samverka kring aktiviteter och ärendehantering mellan 
myndigheter. Det gäller särskilt vid planering och ärenden som berör bebyggelse, vägar, 
järnvägar och skogsbruk. Riskanalyser, stabilitetsberäkningar, översvämnings-, skyfalls- 
och grundvattenhantering är andra exempel på tvärsektoriella frågor som påverkar 
många sektorer och olika aktörer inom sektorerna. Samverkan för gemensamt lärande 
efter ras- och skredhändelser finns det också ett behov av. I vissa fall kan samverkans-
formerna behöva formaliseras för att inte bli individberoende eller ad-hoc-betonade. 

Problembilden för ras och skred skiljer sig åt geografisk i landet. Denna kartläggnings-
rapport kan ge stöd i det regionala klimatanpassningsarbetet och länsövergripande 
planering. Analyserna visar att samverkan och erfarenhetsutbyte behöver stärkas särskilt 
på regional och lokal nivå. Arbetet på regional nivå kan förslagsvis kopplas till rapporten 
”Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning”, SGI och MSB (2021). Befintliga 
myndighetsnätverk på nationell nivå bedöms vara tillräckliga, men kan utvecklas och 
utnyttjas effektivare. Exempelvis kan SGI:s delegationen för ras, skred och erosion ta en 
större roll att driva frågorna. 

Analysen visar att resursbrist är en av anledningarna till att det inte alltid sker samverkan 
mellan aktörer eller att samverkan är ineffektiv. En annan anledning till bristande 
samverkan är förståelse för varandras roller och kunskapsbrist om varandras sak-
områden. Man vet helt enkelt inte alltid att man borde samverkan med en annan aktör.  

Myndigheternas handlingsplaner, enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete, kan behöva samordnas och tydligare styras mot gemensamma 
mål för att hantera ras- och skredfrågor. Denna rapport kan ge inspel till att identifiera 
mål och harmonisera planerna. Rapporten kan även bidra till myndigheternas klimat- och 
sårbarhetsanalyser. 

Ett av förslagen som Expertrådet lyfter är att ta fram en nationell handlingsplan för 
klimatanpassning. Kartläggningen kan utgöra underlag till en sådan plan när det gäller 
ras- och skredfrågor. Expertrådet lyfter även att klimatanpassningsfrågorna bör hanteras 
brett och med ett tvärsektoriellt fokus och man föreslår även länsövergripande planering 
för integrerad klimatanpassning. I denna kartläggningsrapport lyfts vikten av att beakta 
landskapsperspektivet inklusive en tvärsektoriell planering på lokal och regional nivå. 
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5.2 Stärkt landskapsperspektiv och samplanering 

Behovet att beakta landskapsperspektivet har tydligt framkommit i arbetet med kartlägg-
ningen. I åtgärdsarbetet och i den fysiska planeringen behöver ofta ras- och skredfrågor 
hanteras i ett större geografiskt område. Stabilitetsförbättrande åtgärder kan behöva 
genomföras långt ifrån det objekt som behöver skyddas, till exempel uppströms i ett 
avrinningsområde. Det geografiska området utgör en del i problembilden, men det finns 
även andra faktorer som behöver beaktas. Flera sektorer kan beröras av de åtgärder som 
kan behöva genomföras.  

Med landskapsperspektiv menar vi landskapet som helhet, både stads- och landsbygd, 
och som inkluderar olika sektorsperspektiv. Med landskapsperspektiv menar vi även att 
integrera hållbarhetsaspekter i arbetet och att involvera aktörer med olika kunskap och 
syn på landskapet, både experter och medborgare. Det behövs med andra ord ett helhets-
perspektiv både avseende det rumsliga och det kunskapsmässiga perspektivet. Även 
tidsaspekten, risker och landskapets förändring till följd av klimatförändringen behöver 
beaktas. I den europeiska landskapskonventionen definieras landskap som ”ett område 
sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och 
samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Arbetet med ras- och skred-
frågor behöver hanteras i landskapskonventionens anda, ELC (2000), både vid planering 
och åtgärdsarbete, där även medborgarens perspektiv vävs in. 

Översvämnings-, skyfalls- och grundvattenproblematik är exempel på frågor som 
påverkar sannolikheten för ras och skred, och som behöver hanteras tvärsektoriellt och 
samplaneras utifrån landskapet som perspektiv. Att hantera vattnet på olika sätt bedöms 
särskilt viktigt inom sektorerna fysisk planering, transportinfrastruktur, skogsbruk, 
jordbruk samt vatten- och avloppshantering.  

Åtgärder behöver ofta lösas med avrinningsområdets perspektiv där flera olika åtgärder 
samspelar. Exempel som lyfts i den här rapporten är svårigheter med att säkra stabilitets-
förbättrande åtgärder för befintlig bebyggelse. Det kan även vara svårt vid ny bebyggelse 
om åtgärder för att göra marken lämplig behöver genomföras utanför detaljplanen. Ett 
annat exempel är utmaningar att hantera skogsbruksåtgärder och exploatering i brant 
terräng som kan leda till ras och slamströmmar som påverkar transportinfrastruktur och 
befintlig bebyggelse nedströms. 

Författarna bedömer att det finns en stor potential i att utveckla arbetet med geotekniska 
säkerhetsfrågor i hela planprocessen och att det är viktigt att ha en helhetssyn på ras- och 
skredfrågor, där hänsyn tas till landskapsperspektivet. Översiktsplanen ger kommunerna 
ett bra verktyg att hantera ras- och skredfrågor ur ett kommunövergripande perspektiv. 
Men det finns potential att förbättra arbetet med planerna, exempelvis genom att koppla 
in geoteknisk kompetens i tidiga skeden, så att planerna i större utsträckning ger stöd i 
den efterföljande detaljplaneläggningen och bygglovgivningen.  

För mellankommunala frågor kan den regionala planeringen vara ett verktyg för att 
reglera användningen av mark- och vattenområden. Regionplanen ska ge vägledning för 
beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
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Hantering av vattenflöden behöver ofta hanteras i ett avrinningsområdesperspektiv och 
kan beröra flera kommuner. Även olika typer av samverkan i vattenvårdsorganisationer 
kan vara relevant. 

Det finns goda exempel på samverkan mellan olika förvaltningar inom kommuner som 
möjliggör att ras- och skredfrågorna kan hanteras med ett helhetsperspektiv, även för 
andra ärenden utöver översiktsplaneringen. För att förbättra det tvärsektoriella arbetet 
behöver kompetensen och kapaciteten hos kommunerna i många fall öka.  

Det finns även potential till ökat helhetsperspektiv genom att skapa tydliga rutiner med 
formaliserade kontaktvägar som gör det enklare att samverka mellan myndigheter vid 
ärendehandläggning. Exempelvis kan samverkan mellan Skogsstyrelsen, Trafikverket, 
SGI och länsstyrelsen förtydligas när det gäller avverkningsanmälningar som kan påverka 
bebyggelse och infrastruktur. Ett annat exempel där fler myndigheter bör ingå är erfaren-
hetsåterföring efter att ras eller skred har inträffat. Detta för att öka förståelsen till 
orsaker och konsekvenser som kan uppstå efter ett skred.   

I kartläggningsuppdraget har hantering av målkonflikter framförts som en svårighet. De 
uppstår exempelvis vid planering av stabilitetsförbättrande åtgärder i områden där olika 
parter har olika intressen. Ett vanligt exempel är att säkerhet ställs mot miljöintressen. 
Potentiellt skulle miljöbedömningen (6 kap. MB) kunna användas effektivare. Genom att 
beakta de geotekniska frågorna tidigt i ett miljöbalksärende eller i planeringsprocessen 
kan möjliga lösningar identifieras som tillvaratar olika målgruppers intressen. Det kan 
även gälla medborgarens perspektiv på hur landskapet ska utformas och möjligheten att 
skapa naturbaserade lösningar. Vilka brister som finns, hur stort problemet är och 
orsaker till att det brister i miljöbedömningsprocessen behöver studeras närmare.  

Vikten av att åtgärda de behov som framkommit i kartläggningen när det gäller land-
skapsperspektiv förstärks av Expertrådets förslag om att fysisk planering bör ha ett land-
skapsperspektiv som utgångspunkt.  

5.3 Stabilitetsförbättrande åtgärder för att minska riskerna för ras 
och skred för befintlig bebyggelse, infrastruktur och kulturarv  

Det finns flera problem och hinder för att få till stånd stabilitetsförbättrande åtgärder som 
skyddar bland annat befintlig bebyggelse, infrastruktur och kulturarv från ras och skred. 
Orsakerna är flera. 

En förutsättning för att kunna genomföra åtgärder är att det finns rådighet över marken 
där åtgärden ska utföras, exempelvis en stabilitetsförbättrande åtgärd som även kan 
utgöras av ett erosionsskydd. Det är inte alltid som en åtgärd går att utföra inom den 
fastighet som är i behov av skyddet. Åtgärderna kan behöva genomföras på en annan 
fastighet eller kan behöva hanteras uppströms i ett avrinningsområde (se landskaps-
perspektiv i Avsnitt 5.2). Det är viktigt att ha en helhetssyn vid planering av en åtgärd, så 
att åtgärden inte orsakar skada på en annan plats. På samma sätt kan åtgärder behöva 
genomföras utanför det utrymme som finns till förfogande för vägar eller järnvägar. 
Kommunen kan också behöva tillgång till mark för att skydda allmänna intressen. Om 
flera fastigheter berörs, behövs samverkan mellan fastighetsägare.  
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Rådigheten över en fastighet tillkommer normalt fastighetens ägare, men Trafikverket 
eller kommuner kan få rådighet exempelvis vid avtal som arrende, servitut, 
gemensamhetsanläggning eller expropriation. Det finns behov hos vissa aktörer att öka 
kunskapen om vilka möjligheter som finns att få rådighet till mark, men det finns också 
ett generellt behov av att granska olika lagstiftning för att se om befintligt regelverk är 
ändamålsenligt för att kunna utföra stabilitetsförbättrande åtgärder 
(klimatanpassningsåtgärder). 

En annan förutsättning för att kunna genomföra åtgärder är kunskap och kapacitet, vilket 
beskrivs i Avsnitt 5.4.  

Finansieringen av stabilitetsförbättrande åtgärder (klimatanpassningsåtgärder) är viktig 
för att få till stånd åtgärder. Det är särskilt ett problem för mindre privata fastighetsägare, 
eftersom åtgärder kan vara kostsamma (se Avsnitt 5.6). Kommunerna kan nyttja stats-
bidrag från MSB och SGI för utredning och genomförande av åtgärder.  

Några kommuner har frågor vad gäller finansieringen av åtgärder och regelverket kring 
stöd och bidrag, exempelvis vad gäller tillämpningen av likställighetsprincipen. Man 
upplever svårigheter i de fall åtgärderna även berör privata fastigheter, eftersom 
kommunen inte får gynna enskilda fastighetsägare. En ändring i förordning (2018:213) 
om bidrag för skredsäkring vid Göta älv (SFS 2022:1599) trädde i kraft 2022-12-20. I den 
förtydligas bland annat att SGI får ge bidrag till kommuner för klimatinvesterings-
åtgärder som anpassar området längs Göta älvdalen till de effekter som följer av ett 
förändrat klimat. Syftet är att värna människors liv och hälsa samt hindra skador på 
egendom och miljö. Förhoppningsvis kommer ändringen av föreskriften att underlätta för 
kommunerna att söka bidrag och att fler åtgärder på så sätt kan komma till stånd.  

I vissa fall kan det enligt författarna vara bättre att flytta byggnation från riskutsatta 
områden genom planerad reträtt än att åtgärda befintlig bebyggelse. Det kan möjliggöra 
att områdena kan användas på ett mer flexibelt sätt utifrån förändrade klimatförhållan-
den. 

Vikten av att hitta lösningar och finansiering för att åtgärda befintlig bebyggelse förstärks 
av Expertrådets förslag att se över tillgång till och implementering av lagstiftning och 
regelverk som styr klimatanpassning. Detta för att skapa förutsättningar för en mer effek-
tiv och långsiktig klimatanpassning av den byggda miljön. Både kartläggningen och 
Expertrådet lyfter behovet av att skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna 
begränsa eller omlokalisera byggnation från riskutsatta områden genom planerad reträtt.  

Äldre detaljplaner har inte alltid beaktat risker för ras och skred på ett tillfredsställande 
sätt utifrån dagens regelverk och förhållandena på platsen kan ha ändrats, till exempel 
kan klimatförändringen innebära att risken kan ha ökat i redan byggda områden. Det kan 
innebära att befintliga byggrätter i vissa fall kan leda till ny bebyggelse i områden där 
riskerna ökat och där man med gällande detaljplan inte kan säkerställa att stabilitets-
förbättrande åtgärder genomförs mot riskerna för ras och skred. Har förhållandena 
ändrats så mycket att byggnation inte skulle anses vara lämplig, så bör detaljplanen 
upphävas eller ändras. 
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Det är en möjlighet kommunen har, men erfarenheter hos planenheten på SGI är att den 
sällan utnyttjas. Det finns därför ett behov av att ta reda på orsakerna. Om möjlighet gavs 
skulle även planerad reträtt kunna tillämpas i riskområden.   

Stabilitetsförbättrande åtgärder för att minska risken för ras och skred kan även vara 
svåra att hantera i planeringsskedet för ny bebyggelse, då frågan ofta behöver lösas över 
ett större geografiskt område. Åtgärderna kan också vara tekniskt komplexa och kräva 
specialistkompetens samt beröra flera aktörer. I Avsnitt 3.1, redovisas fler problem som 
behöver lösas. 

5.4 Kunskap, kompetens och kapacitet  

En förutsättning för att kunna genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder är att det finns 
tillräcklig kunskap, kompetens och kapacitet hos aktörerna. Det finns behov av att ta 
fram, anpassa och implementera kunskapsunderlag för att öka kunskapen och kompeten-
sen i samhället. I flera av sektorerna framgår att det finns behov av kunskapsunderlag 
som anpassas till olika målgrupper. Viktiga målgrupper är kommunernas plan- och bygg-
lovshandläggare, geotekniska konsulter, byggherrar, fastighetsägare inklusive skogsägare, 
samt olika sektorsmyndigheter. 

Det finns även behov av dialog mellan olika aktörer för att öka förståelsen för de geotek-
niska säkerhetsfrågorna och lagkraven inom olika sektorer, och särskilt i planprocessen. 
Det finns en god möjlighet för myndigheter att gemensamt ta fram målgruppsanpassade 
underlag och vägledningar.  

Behoven av kunskapsunderlag för ras- och skredfrågor gäller bland annat: 

• Klimatförändringens effekter, klimatlasters påverkan på geotekniska konstruktioner 
och naturliga slänter samt dimensioneringsanvisningar  

• Vägledning och kunskapsuppbyggnad för att hantera geotekniska frågor, samt för att 
främja miljö - och hållbarhetsaspekter 

• Fortsatt utveckling och harmonisering av olika statliga kartunderlag och datavärd-
skap avseende geologisk och geoteknisk information samt målgruppsanpassade 
vägledningar hur underlagen kan användas för olika syften 

• Hållbara skogsbruksåtgärder samt ansvar, riktat till skogsägare 
• Information om ras och skred samt ansvar, riktat till fastighetsägare  

Författarna vill särskilt lyfta den kunskapsbrist som finns idag kring klimatförändringens 
effekter på jords och bergs egenskaper, erosion, stabiliteten för naturliga slänter och 
påverkan på olika grundläggningsmetoder. Här finns behov av både forskning och utveck-
ling för att bland annat öka kunskapen kring storleken på klimatlasterna (portryck, 
grundvatten, vattentryck, snölast, vindlast) och deras påverkan på geotekniska konstruk-
tioner och naturliga slänter. Metodutveckling och beslutsstöd behövs för att identifiera, 
kommunicera och hantera kombinationer av risker. I rapporten klimatlasters effekter på 
naturlig mark och geokonstruktioner, Lundström et al (2018), har SGI identifierat ett 
antal projekt som behöver genomföras för att denna kunskap ska komma fram.  
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Det finns behov av vägledning och implementering avseende klimatlasternas storlek för 
framtida förhållanden, hur dimensionerande värden på klimatlaster ska tas fram för de 
geotekniska utredningarna, samt ur vilket tidsperspektiv markens lämplighet ska 
bedömas utifrån teknisk livslängd på konstruktionen. De är viktigt att implementera den 
nya skriften ”Anvisningar för stabilitetsutredningar” (2022) som är en uppdatering av 
Skredkommissionens anvisning 3:95 (1995).  

Dimensionering av stabilitetsförbättrande åtgärder (klimatanpassningsåtgärder) sker i 
många fall för klimatscenarier som gäller till 2100, men det finns osäkerheter i hur 
klimatförhållandena kommer att förändras på längre sikt. Det bör utredas om det bör 
finnas utrymme för dimensionering av klimatanpassningsåtgärder så att dessa kan 
anpassas och utökas efter rådande förhållanden med tiden. Frågan är komplex och i 
sådana överväganden bör i så fall hänsyn tas till bland annat generationsperspektivet och 
risken för vad som kan inträffa om det inte genomförs uppföljning och vid behov 
komplettering av åtgärderna. Många aspekter måste beaktas och en helhetsbedömning 
göras.  

Klimatförändringens effekter på jords och bergs egenskaper kan påverka även befintliga 
konstruktioner, som kan vara stabila för dagens förhållanden, men inte för framtida 
klimatförändring. Även för befintliga konstruktioner finns behov av att genomföra 
stabilitetsförbättrande åtgärder (klimatanpassningsåtgärder) och behov av vägledning för 
hur åtgärderna ska dimensioneras. Kostnaden för åtgärder bör ses i ett samhällsnytto-
perspektiv. 

Boverket har tagit fram olika vägledningar som berör miljö - och hållbarhetsaspekter vid 
planering. Utifrån dessa finns flera möjligheter att utveckla och implementera kunskap 
om hållbart markbyggande. 

Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar för miljöbedömning (2022 a-c) och natur-
baserade lösningar (2021a). Men det finns en osäkerhet i tolkningen av vägledningarna 
och hur de ska omsättas i praktiken för att minska riskerna för ras och skred. Det gäller 
särskilt när det gäller att skapa naturbaserade lösningar för olika typer av geotekniska 
åtgärder. Naturbaserade lösningar är intressanta för att reducera klimatförändringens 
effekter på marken och den byggda miljön, samtidigt som fler miljö- och samhällsnyttor 
skapas. För att få till stånd fler naturbaserade lösningar behöver kunskapen om olika 
lösningsförslag öka, bland annat genom att utveckla dimensioneringsmetoder samt 
uppföljning av åtgärdernas beständighet över tid för att säkerställa åtgärdernas 
funktionalitet och att önskad effekt uppnås. Det behövs vägledningar för detta och även 
tydligare krav från tillsynsmyndigheterna.  

Förståelsen för planprocessen behöver öka hos geotekniska konsulter för att de ska kunna 
ta fram relevanta geotekniska underlag till kommunerna. Planerare behöver å sin sida 
kunskap om hur de olika geotekniska underlagen bäst används i olika planeringsskeden 
från översiktsplan till bygglov. De behöver kunna identifiera geotekniska risker och när de 
behöver ta in specialistkompetens. På SGI pågår arbete med att ta fram en webbaserad 
kommunvägledning för stöd om hur ras- och skredfrågor bör beaktas i planprocessen, 
planerad publicering första kvartalet 2023. Ett stort arbete krävs för att implementera 
kunskapen hos konsulter, kommunala planerare och bygglovshandläggare. 
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Behoven av kompletterande planeringsunderlag behöver identifieras och vägledningarna 
avseende de statliga planeringsunderlagen behöver målgruppsanpassas. Exempel på 
kartunderlag som behöver utvecklas är jordartskartor samt information för att bedöma 
risker. SGU arbetar med uppdatering av sin karteringsplan utifrån samhällsbehov. 
Geodatarådet har tagit fram en handlingsplan och Nationell geodatastrategi för att ta 
fram en fungerande infrastruktur för geodata (Lantmäteriet 2022). En del i 
handlingsplanen är framtagande av ”Datavärdskap geoteknik”, vilket är ett nationellt 
datavärdskap för geoteknisk markinformation. Arbetet bedrivs gemensamt av SGI och 
SGU på uppdrag av Lantmäteriet. Detta arbete bedöms som en viktig pusselbit för att 
hantera och tillgängliggöra geoteknisk information till flera aktörer i samhället.  

Det saknas grundläggande data kring hur klimatförändringen påverkar grundvatten-
nivåer och portryck lokalt, se Avsnitt 3.1. De översiktliga stabilitetskarteringar som MSB 
har utfört över landet inkluderar inte klimateffekter och skulle behöva kompletteras med 
det.  

Vid avverkning av skog, terrängkörning och anläggning av skogsbilvägar kan ras, skred 
eller slamströmmar utlösas, vilket kan påverka bebyggelse, vattenförsörjning, stabiliteten 
i vägbankar och banvallar etcetera i området i direkt anslutning till det avverkade områ-
det eller i ett område längre ifrån. Det är därför viktigt att se frågan i ett landskaps-
perspektiv. Det finns behov hos skogsägare av ökad kunskap om effekterna av olika 
skogsbruksåtgärder samt ansvaret och konsekvenserna vid uppkomst av olycka. Även 
ägare av jordbruksfastigheter har behov av kunskap då det finns risk att man kan orsaka 
ras eller skred om upplag, byggnader etcetera placeras fel i förhållande till slänter.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kunskapen behöver öka hos olika aktörer när 
det gäller det egna ansvaret för att bedöma risken för ras och skred samt genomföra 
stabilitetsförbättrande åtgärder i de fall det krävs. Vidare är det tydligt att kapaciteten att 
hantera ras- och skredfrågorna skiljer sig åt mellan olika aktörer. En brist på kunskap och 
kapacitet (förmåga och resurser) att hantera ras- och skredfrågor har framkommit till 
exempel i mindre kommuner och det finns därför behov av att hitta lösningar på 
problemet. Lätthanterliga GIS-system, rutiner och checklistor kan underlätta arbetet och 
därmed minska resursbehovet. En enskild småhusägare har oftast lägre förmåga och 
resurser att hantera ras- och skredproblematik jämfört med ett stort fastighetsbolag. 

Behoven som tydligt framkommit i kartläggningen stärks av att även Expertrådet framför 
behovet av kunskapsuppbyggnad, nationellt planeringsunderlag samt vägledningar och 
riktlinjer för riskbedömning. Expertrådet föreslår även att kunskapsuppbyggnad säker-
ställs kring naturbaserade åtgärder.   

5.5 Fastighetsägares förutsättningar att hantera sitt ansvar och 
genomföra åtgärder 

Enskilda mindre fastighetsägare inklusive skogsägare har i kartläggningen identifierats 
som grupper som har ett stort behov av stöd. Men även större fastighetsägare kan ha 
behov av information. Det är därför viktigt att förbättra förutsättningarna för fastighetsä-
gare att hantera sitt ansvar och kunna genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder. 

https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/
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Ansvarsfördelningen enligt rådande lagstiftning innebär att ett stort ansvar vilar på fas-
tighetsägaren att skydda sin fastighet. Fastighetsägarna, särskilt privatpersoner, har i 
många fall bristande kunskap avseende ras- och skredfrågor och även bristande kunskap 
om det egna ansvaret för sin fastighet. Stabilitetsförbättrande åtgärder kan vara kost-
samma att genomföra och behöver ofta, som beskrivs i tidigare avsnitt, genomföras på 
områden utanför den egna fastigheten. Fastighetsägaren saknar då rådighet till den mark 
som behöver tas i anspråk för att kunna genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder. 
Fastighetsägaren kan även sakna ekonomiska resurser att genomföra åtgärder. Kunskap, 
resurser och rådighet till mark är förutsättningar som krävs för att kunna genomföra 
åtgärder. Beroende på vilken typ av fastighetsägare det är, behövs olika sorters stöd. 
Exempel på stöd för mindre fastighetsägare som vill göra en stabilitetsförbättrande åtgärd 
kan vara att bidra med kompetens när det gäller geoteknik, vid ansökan av miljötillstånd 
eller bildande av gemensamhetsanläggning.  

Även om fastighetsägaren har möjligheter att finansiera åtgärder, finns hinder för att 
kunna få fram erforderliga handlingar. När det gäller privatpersoner så har de bristande 
möjlighet att köpa in konsulttjänster för att genomföra en geoteknisk utredning. En orsak 
kan vara att de flesta större konsultföretag inte genomför arbeten åt privatpersoner, på 
grund av ansvarsförhållandet mellan konsultbolag och privatperson. Konsultföretagens 
försäkringar täcker ofta inte de kostnader som kan uppstå gentemot en privatperson, 
eftersom konsumentköplagen då gäller och inte det ramverk av avtal och regler som före-
tag och myndigheter arbetar med.  

I många fall har även skogs- och jordbruksägare bristande kunskap avseende ras- och 
skredfrågor och om det egna ansvaret för sin fastighet. I detta fall handlar det om att ta 
den hänsyn som behövs enligt skogsvårdslagen och MB. Markägaren har ansvar att 
undvika skador på annans fastighet som kan följa av erosion, ras och slamströmmar från 
den egna fastigheten, till exempel som följd av skogsavverkning. Markägaren kan bli 
skadeståndsskyldig om en olycka sker. Det är därför viktigt att öka markägarnas förstå-
else för det egna ansvaret. 

Slutsatsen är att enskilda mindre fastighetsägare kan ha så stora problem, att åtgärder 
mot ras och skred inte kommer att komma till stånd med nuvarande system och regler. 
Även om större fastighetsägare har bättre möjligheter att hantera ras- och skredfrågor 
behövs en kunskapsuppbyggnad hos målgruppen. 

Det finns flera myndigheter som berörs av de behov av kunskapsunderlag som finns och 
den implementering av kunskap som behöver göras. En samverkan mellan myndigheter 
bör därför ske inför framtagande av nya kunskapsunderlag. Då kan man avgöra i vilka fall 
man ska samverka kring gemensamt underlag och i vilka fall det räcker med att en 
myndighet tar fram kunskapsunderlaget.  
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5.6 Lagstiftning, ansvarsförhållanden och finansieringsmöjligheter 

Rapporten belyser flera problem med både tillämpning och brister i lagstiftningen för att 
hantera ras- och skredfrågor inom olika sektorer i samhället. 

Författarnas bedömning är att lagstiftningen varken tillämpas eller nyttjas fullt ut på 
grund av bristande kompetens, kapacitet och incitament. Nedan ges några exempel: 

• Ras- och skredfrågorna hanteras inte alltid på bästa sätt i planprocessen (se 
Avsnitt 3.1), vilket snarare beror på kompetens- och kapacitetsbrister hos 
länsstyrelser, kommuner och konsulter för att kunna hantera komplexa fråge-
ställningar, än brister i lagstiftningen.  

• Skogsvårdslagen och MB är väl formulerade, men ändå tas inte tillräcklig hänsyn 
för att minska riskerna för ras och skred (se Avsnitt 3.4).  

Det finns därför behov av att förtydliga hur lagstiftning, ansvarsförhållanden och 
finansieringsmöjligheter fungerar i praktiken. Även tydligare myndighetssamverkan och 
rutiner för ärendehantering kan gynna hantering av ras- och skredfrågor, exempelvis 
kopplat till avverkningsanmälningar och infrastruktur. 

Incitament att hantera ras- och skredfrågor är kopplat till resurser och finansiering, men 
också till styrande krav. Det saknas exempelvis rättsliga krav på hur markens geotekniska 
säkerhet ska bedömas och styrning för att främja naturbaserade lösningar.  

De brister i lagstiftningen som framkommit i denna analys är kopplade till svårigheter att 
genomföra ras- och skredåtgärder framför allt för befintlig bebyggelse, infrastruktur och 
kulturarvet, men även till viss mån i den fysiska planeringen. Ofta behöver lösningar för 
att hantera ras- och skredproblematik hanteras i ett landskapsperspektiv och kan beröra 
flera aktörer. Rådighet till mark, finansiering av olika typer av åtgärder och ansvars-
fördelningen mellan aktörerna blir då en stor utmaning att hantera. Som enskild fastig-
hetsägare kan det vara svårt eller till och med omöjligt att skydda sin fastighet.  

Det finns möjlighet för kommuner att söka statsbidrag för utredningar och stabilitets-
förbättrande åtgärder (klimatanpassningsåtgärder) från MSB eller Delegationen för Göta 
älv, beroende på var området ligger geografiskt. Många kommuner upplever dock 
svårigheter när det gäller finansiering i de fall enskilda fastigheter berörs, eftersom 
kommunen inte får gynna enskilda fastighetsägare. Detta kan försvåra genomförandet av 
effektiva åtgärder som behöver lösas i ett landskapsperspektiv. 

För skogsbruket saknas explicita regler kring skydd mot erosion, ras, slamströmmar och 
lokala översvämningar. Flera problem som berör ansvar och finansiering att genomföra 
klimatanpassningsåtgärder i denna rapport beskrivs också i rapporten från Nationella 
expertrådet för klimatanpassning. En slutsats expertrådet drar är behovet av att stärka de 
juridiska incitamenten för att genomföra klimatanpassningsåtgärder. 
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5.7 Arbetet framåt 

Kartläggningen visar på många behov och möjligheter, vilka har sammanfattats i kapitlet 
samt i behovstabell i Bilaga 2. Åtgärder för att tillgodose dessa, överensstämmer i många 
fall även med de åtgärdsförslag som förs fram i rapporten från Nationella expertrådet för 
klimatanpassning. Arbetet framåt bör därför samordnas med andra pågående eller 
planerade aktiviteter hos olika aktörer och samverkansfora som till exempel Arbetsgrupp 
naturolyckor, Delegationen för ras, skred och erosion, Myndighetsnätverket för klimat-
anpassning och Boverkets beredningsgrupp kopplad till regeringsuppdraget att samordna 
det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.  

Arbetet framåt med ras- och skredfrågor föreslås utifrån kartläggningen inriktas på att: 

• samverka och genomföra aktiviteter utifrån identifierade behov 
• samordna myndigheternas handlingsplaner för klimatanpassning, skapa 

gemensamma myndighetsmål och indikatorer  
• bidra till en nationell handlingsplan för klimatanpassning om en sådan kommer att 

tas fram utifrån kommande klimatanpassningsstrategi 

Kartläggningen visar många möjligheter för myndigheter, länsstyrelser, SKR, kommuner 
och andra aktörer att samverka i olika frågor för att effektivisera klimatanpassnings-
arbetet kopplat till ras- och skredfrågor. Det är viktigt att få till stånd och genomföra 
konkreta aktiviteter. En prioritering bör ske av aktiviteter som leder till bättre hantering 
och genomförande av stabilitetsförbättrande åtgärder där det finns behov av sådana. 
Samarbeten kan ge ökad möjlighet till resurseffektivisering och finansiering för 
genomförande av olika aktiviteter. Det finns exempelvis en stor potential att förbättra den 
strategiska planeringen i tidiga planeringsskeden i översiktsplanering och steget innan 
detaljplan. Behovet av kunskapsuppbyggnad av klimatförändringens effekter och dess 
påverkan på sannolikheten för ras och skred är stor och likaså kunskapsunderlag riktade 
till olika målgrupper.  

Att samordna myndigheternas handlingsplaner och verka för gemensamma myndighets-
mål för klimatanpassning ger en större effekt än om myndigheterna arbetar på varsitt 
håll. Det finns behov av att ta fram indikatorer för myndighetsgemensamma mål och att 
följa upp dessa enligt SMHI ”Förslag på system för uppföljning och utvärdering av det 
nationella arbetet med klimatanpassning” (2020). Arbetet behöver följas upp på rätt nivå 
och i rätt process, beroende på sektor. 

Det finns många befintliga myndighetsnätverk med samverkan inom ras- och skred-
frågor. Det finns därför en stor möjlighet att nå synergieffekter genom dialog och utveckl-
ing av samarbetsformerna för att knyta ihop lokal, regional och nationell nivå.  

Nationella expertrådet för klimatanpassning lyfter fram ett förslag om nationell hand-
lingsplan. Om förslaget tas upp i kommande strategi för klimatanpassning och om en 
handlingsplan kommer till stånd så skulle det ge en tydligare styrning mot nationella mål. 
I det fallet kan kartläggningen tillsammans med efterföljande arbete för att åtgärda 
identifierade behov, bidra till delar som rör ras- och skredfrågor.  
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Bilaga 1 – Aktörer inom olika sektorer och sakområden 
Tabellen visar de aktörer som identifierats och beskrivs i Kapitel 3 och speglar de som har 
en huvudsaklig roll i frågor som berör ras- och skredfrågor inom en sektor. Tabellen är 
inte nödvändigtvis uttömmande, fler aktörer kan förekomma.  

Vissa aktörer har en betydande roll som berör flera sektorer, men är inte direkt utpekade 
för sektorn, exempelvis dataproducenter (flera myndigheter), försäkringsbolag, banker 
och allmänhet (se vidare Kapitel 2). 

Huvudsakliga aktörer inom sektorer och 
sakområden 
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Regeringen x        x x     
Mark- och miljödomstol x          x   x 
Länsstyrelsen x x  x  x x x x x x  x x 
SGI (inkl. DGÄ) x x x   x  x     x x 
Boverket x  x       x    x 
MSB  x x      x   x x  
Trafikverket  x x  x x         
Skogsstyrelsen  x x            
Jordbruksverket    x          x 
Naturvårdsverket  x x     x  x x  x x 
Riksantikvarieämbetet  x x    x        
SGU   x          x  
SMHI   x            
Lantmäteriet x              
Sjöfartsverket      x         
Transportstyrelsen    x   x         
Havs- och vattenmyndigheten        x      x 
Energimyndigheten           x x   
Energimarknadsinspektionen            x    
Nätmyndigheten            x    
Svenska kraftnät           x    
Elsäkerhetsverket            x x   
Post- och telestyrelsen            x   



Statens geotekniska institut  2022-12-22 
  1.1-2103-0202 

146 (176) 

Huvudsakliga aktörer inom sektorer och 
sakområden 
 
(se Kapitel 4 för beskrivning av vissa aktörer) K
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Försvarsmakten  x x     x     x  
Strålsäkerhetsmyndigheten           x    
Livsmedelsverket          x     
Arbetsmiljöverket x  x            
Statens fastighetsverk       x        
Kommun x x x x x  x x x x x  x x 
Sveriges kommuner och regioner x        x      
Fastighets-/markägare x x x x x  x  x x x    
Samfällighetsföreningar   x       x     
Fastighets-/markförvaltare     x  x        
Hyresgäster       x        
Konsulter x x x           x 
Entreprenörer   x  x          
Byggherre x  x            
Företag, verksamhetsutövare         x    x x 
Dammägare           x    
Elnätsföretag           x    
Svenska kyrkan       x        
Forskande institutioner     x          
Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA)          x     
Bransch- och intresseföreningar    x x  x        
BIG x  x            
SBUF   x            
SGF   x            
Svensk grundläggning   x            
IEG 2.0 x x x            
Svenskt vatten          x     
Tjänsteperson i beredskap (TiB), expert-
myndigheter (berör flera myndigheter ovan).         x      
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Bilaga 2 - Sammanfattning av brister och behov 
Tabellen sammanfattar översiktligt de utmaningar, problem, bister och behov av aktiviteter och åtgärder som framkommit i 
kartläggningen. Listan behöver nödvändigtvis inte spegla alla behov som kan förekomma. Diskussion kring behov och förslag till åtgärder, 
inklusive prioritering, är ett arbete i en kommande samverkansprocess mellan olika aktörer. 
 

Kapitel/Tema Utmaning/problem/brist  Behov av framtida åtgärder (förslag som framkommit) 

Allmänt om aktörer och geodata (kap 2, beskrivs även i flera andra kapitel) 

Aktörer Bilden av hur ras- och skredfrågor hanteras i samhället är 
komplex. Många aktörer inom olika sektorer är med och 
påverkar eller kan påverkas av ras- och skredfrågor. 

Samordning och samverkan mellan aktörer och öka förståelsen för 
varandras roller och sakfrågor. 

Fastighetsägare  Fastighets- och markägare är en inhomogen grupp med olika 
behov och olika förutsättningar att kunna ta sitt ansvar. 

Det finns behov av särskilt informationsmaterial riktat till 
fastighetsägare som tydliggör fastighetsägarens ansvar. 

Fastighetsägares ansvar och 
förutsättningar 

Bedömningen är att rådande ansvarsfördelning innebär att 
ett stort ansvar vilar på den enskilde fastighetsägaren.  

En generell bedömning avseende privata fastighetsägare är 
att det finns bristande kunskap avseende ras- och 
skredfrågor och även kunskap om det egna ansvaret för sin 
fastighet. 

Privatpersoner har dessutom bristande möjligheter att få 
stöd i frågan av kommun och myndigheter samt även att 
handla upp geoteknisk kompetens av konsulter. 

Stöd och förbättrade möjligheter behövs för fastighetsägaren att ta 
ansvar för den egna fastigheten och genomföra åtgärder, 
exempelvis genom:  

- information som ökar medvetenhet om risker och ansvar, 
samt om klimatförändringen. 

- att stötta enskilda fastighetsägare att kunna genomföra 
stabilitetsförbättrande åtgärder. Stöd kan exempelvis handla 
om att fömedla kunskap, ge förslag på tekniska lösningar, 
hantera juridiska frågor och finasiering.  

- samordning med andra fastighetsägare och kommunen för 
att hantera landskapsperspektivet och åtgärder som behövs 
utanför fastigheten.  
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Allmänheten Rättviseaspekter i klimatanpassningsarbetet Kommunikation och informationsinsatser. 

Grundläggande nationella 
geodata  

Statliga kartunderlag för att bedöma risker med ras och skred 
kan vara för översiktliga, ofullständiga eller saknas helt för 
vissa områden. 

Behov av rikstäckande underlag inklusive berg. 

Riskanalyser behöver ofta kompletteras med mer detaljerade 
undersökningar och utredningar till exempel för en översiktsplan 
eller detaljplan. 

Behov av metadata och geodata för klimatanpassning finns 
beskrivna i rapporter som tagits fram i Lantmäteriets projekt inom 
Myndighetsnätverket för klimatanpassning och i den nationella 
geodatastrategin.  

Grundläggande information Kommunernas geotekniska utredningar finns inte alltid 
tillgängliga för konsulter och allmänhet 

Kommunernas utredningar med tillhörande geodata bör i 
möjligaste mån kunna tillgängliggöras enkelt för allmänhet eller 
konsulter, särskilt om de är finansierade av allmänna medel. 

Förslag finns att det ska vara ett krav att tillgängliggöra 
underlagen om de tagits fram av allmänna medel. 

Det pågående arbetet med att utveckla ”Datavärdskap geoteknik” 
(del av Geodatarådets handlingsplan) är nödvändigt.  

Geoteknisk kompetens Det är inte alltid kommunen eller andra användare har 
geoteknisk kompetens för att tolka, bearbeta och analysera 
geodata. 

Kommunerna och andra användare har behov av stöd och 
kunskapsuppbyggnad. 
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Fysisk planering och lovgivning (avsnitt 3.1) 

Politisk inriktning Kommunala tjänstepersoner och geotekniska konsulter 
upplever att de i många fall har liten påverkan på 
detaljplanens utformning och hur mark disponeras och 
används. De arbetar från givna förutsättningar utifrån 
politiska inriktningar. Geotekniska frågor blir därmed inte 
styrande för val av markanvändning eller placering av 
byggnader, anläggningar etcetera. Möjligheter till ett hållbart 
markbyggande minskar. 

Geotekniskt underlag med tillräcklig kvalitet och omfattning 
behöver finnas framme då beslut om markanvändning tas. De 
geotekniska frågorna behöver bli en del av besluten för att det ska 
vara möjligt att styra mot en säker och hållbar markanvändning. 
Tydlig information till beslutsfattare som belyser detta samt hur 
geotekniken samverkar med frågor såsom skyfall, 
dagvattenhantering etcetera behöver tas fram och presenteras. 
Vägledning, utbildningsinsatser och goda exempel. 

Översiktsplaner Det finns potential att förbättra arbetet med 
översiktsplanerna i förhållande till geotekniska risker. Detta 
för att planerna ska uppfylla lagstiftningens syfte, men även 
för att bli vägledande för efterföljande planläggning och 
bygglovgivning. Översiktsplanen bör även skapa 
förutsättningar för en hållbar planering och en effektivare 
planprocess. 

- Det är särskilt viktigt i områden där stabilitetsproblem 
kan vara svåra att lösa i enskilda detaljplaner 
exempelvis vid förekomst av långsträckta slänter, 
kvicklera eller förutsättningar för slamströmmar. 

- En bra översiktsplan ska ge förutsättningar för ett 
helhetsgrepp kring frågor om ras och skred samt 
avseende hur ras- och skredfrågorna påverkas av andra 
frågor såsom till exempel dagvatten, översvämning och 
skyfall. 

Vägledning, utbildning och goda exempel samt ett gemensamt 
arbete kring hur befintligt geotekniskt underlag kan användas i 
översiktsplanering kan skapa förutsättningar för: 

- att de geotekniska underlagen till översiktsplanen blir 
tillräckliga för att utgöra ett stöd för de strategiska och 
hållbara val som behöver göras i översiktsplanen 

- att arbeta integrerat mellan teknikområden och se 
frågorna i ett landskapsperspektiv 

- att geoteknisk kompetens tas med i översiktsplaneringen 
där det krävs 

- att översiktsplanerna blir tydliga i förhållande till ras och 
skred   

- att översiktsplanerna blir vägledande för efterföljande 
planläggning och bygglovgivning 

Även andra åtgärder kan övervägas. 

Detaljplaneläggning - 
geotekniskt underlags betydelse 
vid detaljplaneläggning 

Det geotekniska underlaget används inte alltid som ett 
underlag att planera utifrån och det får liten påverkan på hur 
marken utformas och byggnader placeras. Istället styrs 
utformningen av planen av andra intressen och den 

Informera om vikten att geotekniska underlag finns framme och 
används tidigt i planprocessen. Det geotekniska underlaget bör 
alltid utgöra en del av beslutsunderlaget när beslut om val av 
markanvändning tas, men även då utformning av mark och 
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geotekniska utredningen används för att ta fram åtgärder för 
att möjliggöra den utformning som planerats för. Det innebär 
minskade möjligheter att bygga hållbart i förhållande till 
markbyggnadsfrågor. 

placering av byggnader bestäms i områden med förutsättningar för 
ras och skred och komplexa geotekniska förhållanden. 

Vägledning och utbildning, men även andra åtgärder kan 
övervägas. 

Detaljplaneläggning - kvalitet 
och omfattning geotekniskt 
underlag 

Geotekniska utredningar får inte tillräcklig kvalitet och 
omfattning för att kunna bedöma under vilka förutsättningar 
marken är lämplig att bebygga på grund av: 

- kommuner har inte tillräcklig kompetens att handla 
upp geotekniskt underlag 

- kommuner har inte tillräcklig kompetens att 
bedöma geotekniskt underlag 

- geoteknikern har inte tillräcklig kunskap om 
planläggning och PBL 

- geoteknikern är inte delaktig i hela 
detaljplaneskedet 

- dialog mellan geotekniker och planhandläggare kan 
förbättras 

Kommunerna behöver stöd för att upphandla geotekniska 
utredningar av rätt omfattning och kvalitet. Vägledning, 
upphandlingsmallar, checklistor och utbildningar kan underlätta 
för kommuner vid upphandling av geotekniska utredningar, men 
även andra insatser bör övervägas. 

 

Författarna bedömer att det finns förutsättningar att förbättra 
arbetssätten så att planprocessen blir en process där olika aktörer 
samverkar för att nå ett slutresultat där de geotekniska 
förutsättningarna används vid planläggningen och analyseras 
utifrån de förutsättningar som planen medger. 

 

Fler åtgärder kan övervägas. 

 

Detaljplaneläggning – tydliga 
detaljplaner 

Det finns ett behov av att detaljplanerna blir tydliga i 
förhållande till ras och skred och att de åtgärder och 
restriktioner som krävs för att marken ska bli lämplig att 
bebygga säkerställs.  

Vägledning och utbildning kan bidra till det. Utbildningar bör 
genomföras i samarbete mellan de myndigheter som har ansvar 
och expertkompetenser inom området (Boverket, MSB, SGU och 
SGI). 

Otydliga planbestämmelser och 
restriktioner 

Om det krävs åtgärder eller restriktioner för att marken ska 
vara lämplig att bebygga behöver detaljplanerna utformas så 
att det tydligt framgår. Känsliga områden med hänsyn till ras 
och skred är närmast omöjliga att planlägga flexibelt utifrån 
tillåten markbelastning (markanvändning och nivåsättning). 

Ett arbete med flera inblandade aktörer, till exempel nationella 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner, exploatörer och konsulter, 
bör initieras för att identifiera svårigheter med att säkerställa att 
geotekniska åtgärder genomförs innan bebyggelse uppförs inom 
riskområden i planlagda områden samt lösningar på identifierade 
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Vid bygglovgivning får det inte vara otydligt och svårt att se 
vilka krav som ska ställas.  

Det finns osäkerheter hos planhandläggare och geotekniker 
kopplat till: 

- hur planbestämmelser kan utformas då flera olika 
åtgärder är möjliga för att erhålla tillfredsställande 
säkerhet mot skred 

- hur man kan säkerställa att en åtgärd blir utförd då 
åtgärden krävs över flera fastigheter 

- svårigheter att hantera åtgärder som krävs utanför 
planområdet 

- att kommunens tillsynsarbete försvåras vid otydliga 
eller svårtolkade planbestämmelser 

- i vilken omfattning det är rimligt att styra nivåer och 
marklaster i planen (dessa hör samman och kan 
tillsammans variera) 

Enligt SGI:s bedömning råder oklarheter kring hur det är 
möjligt att utforma planbestämmelser utan att låsa in sig i en 
specifik åtgärd, om flera åtgärder är möjliga att genomföra 
för att lösa ett stabilitetsproblem. 

svårigheter. Arbetet bör även inkludera hur framtida drift och 
underhåll av åtgärder kan säkerställas vid planläggning av 
områden, samt hur restriktioner som krävs för att marken ska vara 
lämplig utifrån ras och skred, kan utformas så att de efterlevs i 
praktiken. 

 

Kommunerna efterfrågar tydligare vägledning och exempel om 
planbestämmelser som kan användas för att reglera 
markanvändningen med avseende på ras- och skredproblematik så 
att PBL uppfylls samtidigt som stabilitetsförbättrande åtgärder 
säkerställs.  

Vägledning hur planbestämmelser kan utformas utan att låsa in 
sig i en specifik åtgärd. 

Insamling av domstolsavgöranden som är av intresse efterfrågas. 

 

Bygglov Kommunen upplever att det är otydligt i vilket skede som 
olika utredningar kan och behöver krävas in av kommunen. 

Kommunens tillsynsarbete försvåras vid otydliga eller 
svårtolkade planbestämmelser. För författarna är det oklart 
hur tillsynen vid bygglov fungerar när det gäller geotekniska 
risker. 

Kommunen kan inte avslå en ansökan om bygglov i 
riskutsatta områden som tidigare befunnits lämpliga. I 

Vägledning, checklistor och utbildning kring krav på underlag 
skulle kunna förbättra bygglovshanteringen. 

Det kan behövas uppföljning av hur tillsynen vid bygglov fungerar 
med hänsyn till geotekniska risker. 

Kommunen har lyft ett behov av att se över lagstiftningen när det 
gäller möjligheten att avslå en ansökan om bygglov i äldre 
detaljplaner, där markens lämplighet avseende ras, skred och 
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förlängningen innebär det att ny bebyggelse tillkommer inom 
riskområden. 

erosion inte är prövad eller har befunnits lämplig vid tidigare 
prövning. 

Uppföljning avseende hur vanligt det är att ny bebyggelse 
tillkommer i riskområden. 

Kunskapsuppbyggnad Sammankoppling av geoteknikfrågor och planfrågor brister 
ofta. 

Kompetens inom geotekniska frågeställningar saknas ofta 
både inom kommun och länsstyrelse.  

- En majoritet av kommunerna har inte egen geoteknisk 
kompetens för att bedöma markens lämplighet i 
samband med planläggning och lov.  

- Många kommuner har inte tillräcklig geoteknisk 
kompetens att handla upp och bedöma resultatet av 
geotekniska undersökningar, vilket gör att de inte alltid 
får den omfattning och kvalitet som är nödvändig för att 
avgöra om marken är lämplig att bebygga.  

- Även länsstyrelserna saknar tillräcklig geoteknisk 
kompetens för att kunna bedöma markens lämplighet. 

För alla inblandade aktörer är det viktigt att förstå PBL och 
dess avsikt. Erfarenheten från SGI är att många geotekniska 
konsulter inte har den fulla förståelsen för vad en geoteknisk 
undersökning för detaljplaneskedet bör innehålla. 

Den geotekniska kunskapsnivån hos kommunernas plan- och 
bygglovshandläggare behöver generellt höjas. Vägledning, 
upphandlingsmallar och checklistor behöver tas fram som stöd för 
kommunernas upphandling av geotekniska undersökningar.  

Att anställa en geotekniker framstår inte som realistiskt för många 
kommuner, men möjligheter till avtalssamverkan efterfrågas.  

Utbildning av planhandläggare i geotekniska frågeställningar för 
att kunna hantera restriktioner och åtgärder som tagits fram för 
att mark ska bli lämplig, samt kunna bedöma konsekvenser av en 
viss markanvändning. Utbildningar bör genomföras i samarbete 
mellan de myndigheter som har ansvar och expertkompetenser 
inom området (Boverket, MSB, SGU och SGI). 

Kommuner efterfrågar samverkan mellan kommuner med 
liknande problemställningar att hantera. 

Förståelsen för planprocessen behöver öka hos geotekniska 
konsulter för att tydliga underlag till kommunerna ska kunna tas 
fram i planprocessen. Förståelse för vad planläggning enligt PBL 
innebär i förhållande till geotekniska säkerhetsfrågor är nödvändig 
för att de utredningar som konsulterna tar fram ska få rätt 
omfattning och kvalitet. Det finns därför ett behov av 
kompletterande vägledningar och att komplettera utbildningen av 
geotekniker att även omfatta planprocessen och PBL. 

Lagstiftning och föreskrifter Det saknas bindande krav från myndighet på hur 
stabilitetsutredningar ska genomföras. Boverket belyser att 
tydliga riktlinjer från centrala myndigheter angående val av 

Boverket anger att det kan övervägas om vissa delar av 
Skredkomissionens och IEG:s vägledningar borde införas som 
allmänna råd eller föreskrift från central myndighet 
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utredningsmetodik och val av lämpliga säkerhetsnivåer 
skulle kunna underlätta för både kommuner och 
länsstyrelser i planprocessen. (Tillsynsvägledning avseende 
risken för skred och erosion, Uppdragsrapport 2019:9) 

(Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion, 
Uppdragsrapport 2019:9). (se även avsnitt 3.3) 

Bygglovsbefriade åtgärder och 
områdesbestämmelser 

Bygglovsbefriade åtgärder, exempelvis Attefallshus inom 
detaljplan eller ekonomibyggnader i jordbruksmark, kan 
orsaka ras och skred genom den ökade belastningen de ger 
på marken. 

Det är möjligt att införa bygglovsplikt genom 
områdesbestämmelser utanför detaljplanerade områden. 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss ytterligare i frågan och därmed kvarstår behovet att 
utreda och diskutera detta med intressenter inom sektorn. 

Klimatförändringens påverkan Det saknas kunskap om hur klimatparametrarna 
(temperatur, nederbörd, tillrinning, vattenstånd) påverkar 
klimatlasterna (portryck, grundvatten, vattentryck, snölast, 
vindlast) för geotekniska konstruktioner och naturliga 
slänter.  

Det är därmed svårt för kommunen att fullt ut bedöma hur 
klimatförändringarna kommer att påverka 
stabilitetsförhållandena för ett område.  

Vilket tidsperspektiv som ska ligga till grund för planering är 
en avgörande parameter för markanvändning och åtgärders 
omfattning med hänsyn till exempelvis erosion, portryck och 
grundvatten. Flera aktörer tycker att det finns otydligheter 
kring vilket tidsperspektiv som bör användas vid 
planläggning av områden. 

Det finns behov av forskning och utveckling kring hur 
klimatparametrarna (temperatur, nederbörd, tillrinning, 
vattenstånd) påverkar klimatlasterna (portryck, grundvatten, 
vattentryck, snölast, vindlast) för geotekniska konstruktioner och 
naturliga slänter. 

I rapporten klimatlasters effekter på naturlig mark och 
geokonstruktioner har SGI identifierat behov av kunskap och 
förslag till forsknings- och utvecklingsinsatser som behöver 
genomföras av SGI eller av andra myndigheter för att denna 
kunskap ska komma fram (Lundström et al 2018). SGI tar fram en 
handlingsplan för genomförande av föreslagna insatser vilket kan 
vara inledningen på myndighetsgemensamma insatser på 
området. 

 

Det finns behov av vägledning avseende klimatlasternas storlek för 
framtida förhållanden, hur dimensionerande värden på 
klimatlaster ska tas fram för de geotekniska utredningarna, samt 
ur vilket tidsperspektiv markens lämplighet ska bedömas utifrån 
bebyggelsens förväntade livslängd. (se även avsnitt 3.2 och 3.3). 
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Målgruppsanpassade 
vägledningar 

Vägledningar saknas eller nyttjas inte. Samtliga aktörer lyfter behovet av målgruppsanpassade 
vägledningar. Utöver att ta fram nya vägledningar är det viktigt att 
de vägledningar som redan finns nyttjas av aktörerna i branschen.  

SGI ser ett behov av att konkretisera innebörden i de vägledningar 
som finns på PBL kunskapsbanken och tydliggöra vad de innebär 
för frågor såsom ras och skred. 

SGI ser behov av vägledning avseende klimatlasternas storlek för 
framtida förhållanden. 

Det finns behov av vägledning kring hur erosionsutredningar kan 
genomföras för detaljplaner så att erosion för framtida förhållande 
kan inkluderas i de stabilitetsutredningar som genomförs. 

 

Se även behov av andra vägledningar ovan. 

Grundläggande nationella 
geodata 

Det finns många olika statliga planeringsunderlag, men de 
räcker inte alltid till på grund av att: 

- de täcker inte in alla geotekniska säkerhetsfrågor 
(saknas helt för berg och delvis för friktionsjord) 

- underlagen är inte heltäckande över landet 

- de är för översiktliga för hantering av ras och 
skredrisker framför allt vid detaljplaneläggning, 
förhandsbesked och bygglovgivning. 

Flera myndigheter tar fram översiktliga underlag som samlats i en 
kartvisningstjänst som i huvudsak kan användas i tidiga 
planeringsskeden och för översiktlig bedömning av ras- och 
skredproblematiken. Kommunerna har utryckt önskemål kring 
tydligare vägledning för användning av dessa underlag. 

Flera kommuner framför önskemål om utvecklade nationella 
planeringsunderlag med tydlig vägledning hur underlag kan 
användas i plan- och byggprocessen, bland annat mer detaljerat 
underlag med högre upplösning, mer differentierat underlag som 
pekar ut områden med särskilt stora risker och underlag som tar 
hänsyn till klimatförändringarna. 

Behoven av kompletterande planeringsunderlag behöver 
identifieras. Vägledningarna avseende de statliga 
planeringsunderlagen behöver målgruppsanpassas. 
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De statliga underlagen behöver i många fall kompletteras med 
platsspecifika detaljerade undersökningar och utredningar. 
Kommunerna har uttryckt önskemål om vägledning och stöd för 
att handla upp geotekniska utredningar, se ovan. 

Behov att utveckla metodik och vägledning för att på ett 
systematiskt sätt beakta ett förändrat klimat i geotekniska 
underlag och utredningar. 
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Planläggning av vägar och järnvägar (avsnitt 3.2)  

Dimensioneringsförutsättningar 
för klimatförändringens 
påverkan 

Hänsyn tas inte alltid till klimatförändringens effekter vid 
nybyggnation eller för befintlig infrastruktur. 
Stabilitetsförbättrande åtgärder kan behöva vidtas. 

Det finns behov av vägledning avseende klimatlasternas storlek för 
framtida förhållanden, hur dimensionerande värden på 
klimatlaster ska tas fram för de geotekniska utredningarna, samt 
ur vilket tidsperspektiv markens lämplighet ska bedömas utifrån 
teknisk livslängd på konstruktionen.  

Fortsatt forskning och utveckling kring klimatlasters påverkan på 
geotekniska konstruktioner och naturliga slänter. 

Implementering av resultat och ställningstaganden. (se även 
avsnitt 3.1 och 3.3)  

Samverkan med andra länder för att effektivisera 
kunskapsuppbyggnad. 

Genomföra förebyggande åtgärder för befintlig infrastruktur enligt 
framtagna klimat- och sårbarhetsanalyser och befintlig 
underhållsplan. 

Ansvarsförhållanden  Osäkerhet hos vissa parter när det gäller vem som har ansvar 
för de fall ras eller skred inträffar, som påverkar 
Trafikverkets anläggningar och omgivande mark, samt 
ansvar för och finansiering av förebyggande åtgärder.  

Kunskapsuppbyggnad hos framför allt kommuner. Dialog mellan 
Trafikverket, andra myndigheter och kommuner.  

Landskapsperspektiv/Rådighet 
till mark 

Stabilitetsförbättrande åtgärder kan behöva genomföras med 
utgångspunkt från landskapsperspektivet och det kan därför 
i vissa lägen finnas behov av att få tillgång till mark utanför 
befintligt väg-/järnvägsområde. 

Rådigheten över en fastighet tillkommer normalt 
fastighetens ägare, men Trafikverket eller kommuner kan få 

Det finns behov hos vissa aktörer att öka kunskapen om vilka 
möjligheter som finns att få rådighet till mark, men det finns också 
ett generellt behov av att granska olika lagstiftning för att se om 
befintligt regelverk är ändamålsenligt för att kunna utföra 
stabilitetsförbättrande åtgärder (klimatanpassningsåtgärder). 
(finns även beskrivet under flera andra avsnitt) 
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rådighet exempelvis via avtal som arrende, servitut, 
gemensamhetsanläggning eller expropriation. 

 

Kunskapsuppbyggnad Skogsbruk och exploatering kan påverka befintlig 
infrastruktur.  

Implementering av kunskapsunderlag. Ytterligare insatser behövs 
för att uppmärksamma problematiken, höja kunskapsnivån och 
förändra beteendet. 

 Geotekniska konsulter anlitas för att ta fram handlingar och 
det är då viktigt att dessa har förståelse för processerna för 
framtagande av väg- och järnvägsplan och de krav som ställs, 
så att de utredningar som konsulterna tar fram får rätt 
omfattning och kvalitet. 

Kunskapsuppbyggnad hos geotekniker kring väg- och 
järnvägsplaneprocessen. 

Målkonflikter Det kan finnas målkonflikter vid planering av 
stabilitetsförbättrande åtgärder för befintlig väg/järnväg och 
till exempel Natura 2000 områden eller andra intressen som 
exempelvis vindkraft, kraftledningar och exploatering. 

Behov att beakta de geotekniska frågorna tidigt i processen och 
hitta lösningar som tillvaratar olika intressen.  
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Projektering, byggande och förvaltning av byggd miljö (avsnitt 3.3) 

Dimensioneringsförutsättningar 
för klimatförändringens 
påverkan 

Hänsyn tas inte alltid till klimatförändringens effekter vid 
nybyggnation eller för befintlig bebyggelse och 
stabilitetsförbättrande åtgärder kan behöva vidtas. 

Det finns behov av vägledning avseende klimatlasternas storlek för 
framtida förhållanden, hur dimensionerande värden på 
klimatlaster ska tas fram för de geotekniska utredningarna, samt 
ur vilket tidsperspektiv markens lämplighet ska bedömas utifrån 
teknisk livslängd på bebyggelsen. 

Fortsatt forskning och utveckling kring klimatlasters påverkan på 
geotekniska konstruktioner och naturliga slänter. Implementering 
av resultat och ställningstaganden. (se även avsnitt 3.1 och 3.2) 

Tydliga riktlinjer angående val av lämpliga säkerhetsnivåer och 
utredningsmetodik från nationella myndigheter. 

Implementering av ”Anvisningar för stabilitetsutredningar”. 

Förebyggande åtgärder för befintlig bebyggelse.  

Kravställning hos kommuner vid upphandling av konsulter. 

Landskapsperspektiv/Rådighet 
till mark 

Stabilitetsförbättrande åtgärder kan behöva genomföras med 
utgångspunkt från landskapsperspektivet och kan då beröra 
flera fastigheter. Det kan vara problem att få tillgång till den 
mark som skulle behöva tas i anspråk, för att kunna 
genomföra åtgärder.  

Det finns behov av att granska olika lagstiftning för att se om 
befintligt regelverk är ändamålsenligt för att kunna utföra 
stabilitetsförbättrande åtgärder (klimatanpassningsåtgärder). 
(finns även beskrivet under flera andra avsnitt) 

 

Kunskapsuppbyggnad Kunskapen om risken för ras och skred under byggskedet kan 
vara bristfällig framför allt hos mindre entreprenörer, medan 
de större kan ha behov av kunskapsuppbyggnad när nya 
skrifter tas fram.  

Kunskapsuppbyggnad genom implementering för konsulter och 
entreprenörer avseende risk för ras och skred under byggskedet. 
(Rapporter från SGI med flera). 
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Samverkan  Samverkan sker på många olika sätt, men det finns behov av 
en samordning för att effektivisera arbetet och undvika 
dubbelarbete.  

Utveckla samverkan mellan olika nivåer, nationell, regional och 
kommunal nivå samt inom nivåerna. 

Förändrad markanvändning  Det saknas ofta kunskap, strategier och tydliga system för att 
anpassa pågående markanvändning eller att omlokalisera 
verksamheter, byggnader och infrastruktur från hotade 
områden. 

System (inklusive ansvar och finansiering) för att anpassa 
markanvändningen till ett förändrat klimat behöver utvecklas 
exempelvis genom flexibel markanvändning eller planerad reträtt.  
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Areella näringar – jordbruk (avsnitt 3.4.1) 

Hänsyn och risker Jordbruket kan orsaka ras och skred genom påverkan på 
vegetation och vattenflöden, eller genom felaktig belastning 
av marken.
  

Information till markägare. 

Möjligheten att införa bygglovsplikt genom områdesbestämmelser 
i riskområden. 

Vattenhantering i landskapet Frågan kring vattenhantering är komplex och berör flera 
aktörer uppströms och nedströms i ett avrinningsområde.  

Vattenflöden behöver hanteras utifrån 
landskapet/avrinningsområden, där jordbruket är en av flera 
viktiga aktörer som behöver inkluderas utifrån planering av 
markanvändning och åtgärder i ett landskapsperspektiv. 

Ansvar och finansiering Det finns oklarheter kring möjligheter att genomföra 
åtgärder i ett landskapsperspektiv. 

Analysera ansvarsfördelningen vid åtgärder mot översvämning av 
jordbruksmark, samt hur åtgärderna kan finansieras. 
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Areella näringar – skogsbruk (avsnitt 3.4.2 – 3.4.7) 

Skador till följd av 
skogsbruksåtgärder, samt 
hänsynstagande 

Skogsbruksåtgärder orsakar samhällsskador och stora 
kostnader som belastar både det offentliga och skogsbruket. 

Markägaren har inte alltid kunskap om ras- och skredrisker, 
eller är medveten om sitt ansvar. 

Kännedom om förekomst och omfattning av skador och 
kostnader är bristfällig. 

Skadeståndsärenden hanteras sällan, då det bland annat är 
svårt att visa tydliga orsakssammanhang mellan åtgärd och 
händelse. Orsak kan vara en tidsfördröjning mellan åtgärd 
och händelse, kumulativa åtgärder (i tid och rum) etcetera. 

Ökad kunskap och medvetenhet hos markägarna. 

Många skador kan förhindras genom att följa skogsvårdslagens 
föreskrifter och allmänna råd. 

Utveckling och inventering av teknik för att minska markskador i 
branta instabila områden, samt kunskapsuppbyggnad om 
hyggesfria metoder samt trädslagsval (naturbaserade lösningar). 

Ökad samverkan och erferenhetsutbyte mellan myndigheter och 
andra aktörer för att samla in skadedata och följa upp inträffade 
händelser kan bidra till kunskap 

Sammanställa och dokumentera händelser, åtgärder och 
kostnader kopplat till skogsbruksåtgärder, samt förmedla kunskap 
om vilken fysisk och ekonomisk inverkan de kan ha på 
samhällsfunktioner. 

Förbättrad samverkan och ärendehantering, beaktande av 
klimatförändring, utvecklad lagstiftning, fysisk planering och 
förbättrade kunskapsunderlag förväntas leda till minskade skador 
(se nedan). 

Samordning av skogsbruksåtgärder för att förhindra erosion, ras 
och skred. 

Klimatförändringens påverkan Klimatförändringen ökar riskerna för ras, skred och erosion 
ytterligare. 

Se över lagstiftningen, utveckla tillsyn och rådgivning så att 
hänsyn tas klimatförändringen. 

Klimatanpassningsåtgärder behöver arbetas in i målbilder (arbete 
pågår delvis). 
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Lagstiftning och ansvar Nuvarande lagstiftning (Miljöbalken och Skogsvårdslagen) är 
inte anpassad för erosions- och rasrisker inom skogsbruket. 
Lagarna saknar explicita regler kring skydd mot erosion, ras, 
slamströmmar och lokala översvämningar. Det saknas även 
praxis för tillsyn och rådgivning. 

Det är inte tydligt huruvida staten eller den enskilde ska stå 
för kostnaderna om ett område bedömts som farligt eller 
olämpligt att kalavverka utifrån risker på den byggda miljön 
och samhällsviktiga funktioner. 

Det är oklart hur ras eller skred som orsaks av den kollektiva 
påverkan ska hanteras. 

Ansvarsfördelningen mellan staten och den enskilde behöver 
utredas vidare eller prövas rättsligt för att erhålla praxis. 

Områden med instabil mark kan behöva skyddas eller hanteras 
samordnat (i tid och rum). 

Samverkan Det saknas effektiva samverkansformer för ärenden av en 
skogsbruksåtgärd som berör flera myndigheter, samt vid 
uppkomna eller potentiella skadehändelser. 

Det behövs tydliga rutiner med formaliserade kontaktvägar som 
kan korta ner startsträckan och göra det enklare att samverka 
mellan myndigheter. Berör Skogsstyrelsen, Trafikverket, 
länsstyrelsen och SGI. 

Gränsdragningen mellan länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vid 
avverkningsanmälningar behöver också förtydligas. 

Vattenhantering i landskapet 
och fysisk planering 

Erosions- och rasrisker, hantering av vattenflöden, till följd 
av skogsbruksåtgärder hanteras ofta för sent i 
planeringsprocessen, eller missas helt. De behöver tydligare 
inkluderas i kommunala översiktsplaner och hanteras bättre i 
den efterföljande planeringen med detaljplaner. 

Samverkan mellan olika aktörer behövs i ett tidigt skede. 

Kunskapsunderlag Kartunderlag för bedömning av risker saknas eller har låg 
kvalitet för vissa områden i Sverige exempelvis 
jordartskartan. 

Bedömningar av vattenflöden i landskapet är bristfälliga. 

Utveckling av kartunderlag och verktyg för bedömning av risker i 
ett landskapsperspektiv (uppströms/nedströms). 
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Sjöfart (avsnitt 3.5) 

Risker Det är oklart i vilken omfattning muddringsärenden, sjöfart, 
tur- och fritidsbåtar, orsakar eller påverkas av ras och skred i 
områden utanför Göta älv. 

Vid muddring bör alltid släntstabilitet ingå som 
bedömningsgrund. 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss mer i frågan och därmed kvarstår behovet att utreda 
och diskutera detta med intressenter inom sektorn. 

Ansvar Markåtkomst för stabilitetsförbättrande åtgärder kan beröra 
flera fastighetsägare och nyttan fördelas på flera aktörer i 
samhället, vilket gör att ansvarsfördelning och långsiktig 
förvaltning av genomförda stabilitetsförbättrande åtgärder 
kan vara svåra att hantera. 

Frågan behöver hanteras och lösas. Frågan är generell och gäller 
även inom andra sektorer. 

 Oklarheter kan uppstå om vem som agerar eller står för 
kostnaden om skredmassor i akutskedet behöver muddras i 
en farled för att öppna upp för fartygstrafik. 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i frågan och därmed kvarstår behovet att utreda och 
diskutera detta med intressenter inom sektorn. 
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Kulturarv (avsnitt 3.6) 

Risker för kulturarvet Klimatet förändras och kommer att påverka kulturarvet. Sektorn behöver förbereda sig genom att aktivt arbeta med frågan. 

 De är oklart hur stort problemet är med erosion och ras både 
vid vattenmagasin och älvdalar, var uppstår det och hur de 
bäst åtgärdas. Det finns ingen nationell statistik på hur stort 
hotet är eller hur många objekt som har drabbats av ras och 
skred. Kunskapsläget är bristfälligt, framförallt i norra 
delarna av landet som inte inventerats.  

Kunskapsunderlagen beträffande det reella antalet forn- och 
kulturlämningar som finns i anslutning till riskområden behöver 
kompletteras. Inventeringar behövs vid älvar och vattendrag. 

Kunskapsmaterial samlat från tidigare vattenregleringar och 
uppföljningar av erosionsskador som ligger spritt i olika arkiv 
behöver sammanställas. 

 Det finns brister i hur kulturvärden uppmärksammas och 
vilken expertis som deltar i ärenden som berör 
byggprocessen, vilket även skulle kunna påverka 
bedömningar av vilka risker som finns för kulturvärden vid 
ras och skred. 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i frågan och därmed kvarstår behovet att utreda och 
diskutera detta med intressenter inom sektorn. 

 Mindre aktörer som förvaltar byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen har sämre möjlighet att göra riskbedömningar 
och ta fram förvaltningsplaner än större aktörer. 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i frågan och därmed kvarstår behovet att utreda och 
diskutera detta med intressenter inom sektorn. 

 Tillsynen av kulturmiljöer är i praktiken inriktad på att 
kulturvärden är i gott skick och inte förvanskas, inte på om 
det finns risker orsakade av yttre faktorer som ras och skred. 

Ökad användning av Riksantikvarieämbetets webbaserade 
förvaltningshandbok. 

Lagstiftning Den som medvetet orsakar och sätter igång ett ras eller skred 
kan bli skadeståndsskyldig. Det kan vara svårt att beräkna 
skadeståndet eftersom det ofta saknas ett tydligt 
marknadsvärde när det som skadats till exempel är en 
fornlämning. 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i frågan och därmed kvarstår behovet att utreda och 
diskutera detta med intressenter inom sektorn. 
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 I arkivlag (1990:782) och museilag (2017:563) saknas 
uttryckliga riktlinjer för att skydda lokaler och samlingar mot 
ras och skred. Oklart om ”förvaltning av samlingar” 
inbegriper en skyldighet att skydda dem mot ras och skred. 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i frågan och därmed kvarstår behovet att utreda och 
diskutera detta med intressenter inom sektorn. 

Möjligheter att genomföra 
insatser som skyddar 
kulturarvet från ras och skred 

Kunskapsunderlag om risker och åtgärder är bristfälliga. 

 

Se behov ovan under ”Risker för kulturarvet”. 

För att ta fram underlag till Nationella planen för omprövning av 
vattenkraften (jfr 3.10 Energi) behövs inventeringar av 
kulturvärden vid älvar och vattendrag, (se även ovan), samt förslag 
på åtgärder. 

 Det saknas idag styrmedel för att påtvinga insatser som 
skyddar kulturarvet mot ras och skred. Rådigheten för att 
vidta åtgärder för skydd ligger hos fastighetsförvaltaren och 
fastighetsägaren och sker på frivillig basis.  

Styrmedel som kan skapa incitament till frivilliga initiativ är att 
öka kunskapen om riskerna och dela ut bidrag för att genomföra 
ras- och skredförebyggande insatser. 

 Bidrag som delas ut räcker inte till förebyggande arbete eller 
för åtgärder av det stora flertalet av kulturmiljöer. 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i frågan och därmed kvarstår behovet att utreda och 
diskutera detta med intressenter inom sektorn. 

Samverkan och 
intressekonflikter 

Länsstyrelserna har inte tillräckliga förutsättningar för att 
jobba aktivt med både kulturmiljö och klimatanpassning. 
Områdena är inte tillräckligt integrerade i varandra. 

Utökat samarbete mellan sektorer, för att öka kunskapsnivån och 
höja frågans prioritet. 

 Intressekonflikter finns mellan olika typer av åtgärder som 
kan påverka kulturarvet till exempel stabilitetsförbättrande 
åtgärder och vattenreglering.  

Kunskap kring samiska kulturmiljöer och samverkan med 
Sametinget. 

Utvecklingen av åtgärdsdatabasen i SMHI:s redovisningsverktyg 
av myndigheternas klimatanpassningsarbete (KLIRA) ses som ett 
sätt att fånga upp potentiella målkonflikter eller 
samverkansmöjligheter. 
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Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i frågan ytterligare och därmed kvarstår behovet att 
utreda och diskutera detta med intressenter inom sektorn. 
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Naturmiljö (avsnitt 3.7) 

Kunskapsuppbyggnad och 
vägledning 

Naturbaserade lösningar är åtgärder som gynnar 
ekosystemen samtidigt som det fyller andra viktiga 
funktioner för samhället. Det finns begränsad erfarenhet av 
hur naturbaserade lösningar fungerar på lång sikt och det 
saknas vägledning och tekniska dimensioneringsanvisningar.  

Kunskapsuppbyggnad om hur naturbaserade lösningar fungerar 
på lång sikt. Vägledning och tekniska dimensioneringsanvisningar 
för hur erosionsskydd eller andra geotekniska åtgärder, till 
exempel för att förbättra släntstabiliteten kan anläggas. 

Samverkan När det gäller ras och skred i naturområden så finns flera 
myndigheter vars ansvar tangerar varandra.  

 

Samverkan mellan olika myndigheter i det förebyggande arbetet 
med ras och skred kan handla om: 

- samordnat stöd till aktörer för att lättare kunna följa 
miljöbalken och miljöbedömningsprocessen 

- hur naturområden bedöms påverkas av ras och skred samt av 
förebyggande åtgärder  

- hantering av avvägningen mellan olika intressen 
(naturområden och stabilitetsförbättrande åtgärder)  

- samsyn om hur naturområden kan värderas i riskanalyser 
och kostnads-nytto-analyser 

- samverkan vid en händelse. I och med att myndigheters 
ansvarsområden kan tangera varandras behövs en tydligare 
gemensam bild av hur respektive myndighet kan ge stöd i en 
akut situation. 
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Krisberedskap (avsnitt 3.8) 

Kunskapsuppbyggnad Vana att hantera krisberedskap när det gäller ras och skred 
varierar stort, eftersom sannolikhet och omfattning av 
händelser är kraftigt varierande beroende på var i landet 
händelsen sker. Även personalomsättning påverkar 
möjligheten att hantera ras- och skredhändelser. 

Utbildningsinsatser och övningar för olika scenarier. 

Finansiering av förebyggande 
stabilitetsförbättrande åtgärder 

Några kommuner upplever svårigheter när det gäller 
finansieringen av åtgärder, i de fall enskilda fastighetsägare 
berörs, eftersom kommunen inte får gynna enskilda 
fastighetsägare. 

Stöd kring tolkning av likställighetsprincipen. Rättslig prövning av 
ärenden skulle ge stöd i tolkningen.  

Systematiskt säkerhetsarbete Behov av lärande efter inträffade ras, skred, erosion och 
översvämningar för att få till ett systematiskt säkerhetsarbete 
som kan minska riskerna för liknande händelser i framtiden. 

Insamling av skadestatistik och kostnader för 
stabilitetsförbättrande åtgärder.  

Utredning av orsaker till ras och skred.  

Risk- och sårbarhetsanalyser Kvalitén på risk- och sårbarhetsanalyserna, RSA, varierar 
mellan kommunerna beroende på vilka kompetenser 
kommunens säkerhetsenhet besitter, vilket gör att RSA:n blir 
olika användbar och tydlig vid till exempel en naturolycka. 

Utbildningsinsats.  
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Kapitel/Tema Utmaning/problem/brist  Behov av framtida åtgärder (förslag som framkommit) 

Vatten och avlopp (avsnitt 3.9) 

Helhetsperspektiv  Dagvattenhanteringen har betydelse för ras- och skredfrågan. 
Den behöver hanteras både vid planering av ny bebyggelse 
och för befintlig. Frågan kan inte hanteras enbart av VA-
organisationer. 

Hanteringen och planeringen av dagvatten behöver göras i ett 
helhetsperspektiv med kompetenser inom dagvatten och 
geoteknik. 

Det behövs ökad kunskap i frågorna, samt rekommendationer och 
riktlinjer från myndigheter gällande hur ett helhetsgrepp kan tas 
med markstabilitetsfrågor och dagvattenhantering. 

Kommunerna kan i sina risk- och sårbarhetsanalyser, VA-planer, 
dagvattenplaner och strategier analysera och ge riktlinjer för hur 
ras- och skredfrågor ska hanteras.  

Ansvar och finansiering Åtgärder för att hantera skyfall och översvämningar behöver 
lösas i samverkan mellan kommun, fastighetsägare och andra 
aktörer. Idag saknas en tydlig fördelning av ansvar och 
finansiering. 

Lagstiftning som möjliggör effektivare samverkan mellan aktörer 
behöver tas fram. 
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Kapitel/Tema Utmaning/problem/brist  Behov av framtida åtgärder (förslag som framkommit) 

Energi (avsnitt 3.10) 

Tillståndsprocessen 
ledningsdragning 

Ras- och skredfrågor behandlas sent i tillståndsprocesserna. 
För till exempel kraftledningar sker det först i 
detaljprojekteringsskedet. Det skulle potentiellt vara ett 
problem då det i det skedet inte går att flytta en planerad 
kraftledning.  

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i ras- och skredfrågor inom sektorn och därmed 
kvarstår behovet att utreda och diskutera frågan med intressenter 
inom sektorn. 

Vattenregleringens effekter I de fall villkoren i vattendomar inte kan hållas på grund av 
extremt höga eller låga flöden kan följdeffekter som ras, 
skred och erosion uppstå.  

Vid omprövningen av vattenkraften finns potential att lyfta frågor 
kopplat till ras, skred och erosion. 
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Kapitel/Tema Utmaning/problem/brist  Behov av framtida åtgärder (förslag som framkommit) 

Infrastruktur för elektronisk kommunikation (avsnitt 3.11) 

Förebyggande arbete Det finns utpekat i lagar och förordningar kopplade till 
Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen och 
Elsäkerhetsverket att de ska ha ett förebyggande arbete mot 
risker samt beredskap vid en kris. 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i ras- och skredfrågor inom sektorn och därmed 
kvarstår behovet att utreda och diskutera frågan med intressenter 
inom sektorn. 
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Kapitel/Tema Utmaning/problem/brist  Behov av framtida åtgärder (förslag som framkommit) 

Förorenade områden (avsnitt 3.12) 

Ansvar Det finns utpekade roller och ansvar för förebyggande arbete 
och i det akuta skedet om ras eller skred drabbar ett 
förorenat område. Händelserna inträffar sällan och det kan 
därför saknas inarbetade rutiner för att hantera händelserna.  

Det finns behov av att undersöka både hur det akuta och det 
förebyggande arbetet fungerar i praktiken. Det bör till exempel 
undersökas på vilka sätt räddningstjänsten snabbt kan ta reda på 
om raset eller skredet har påverkat ett förorenat område och ta 
reda på vilka  aktörer som kan bistå i hanteringen.  

Samverkan Det finns myndigheter vars ansvarsområde tangerar 
varandra till exempel SGI, SGU, MSB och NV. 

En samverkan mellan myndigheterna föreslås för att få en 
gemensam bild av hur det fungerar i praktiken. Om det finns 
brister så bör kunskapshöjande insatser ske. 
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Kapitel/Tema Utmaning/problem/brist  Behov av framtida åtgärder (förslag som framkommit) 

Tillståndsprövning, miljöbedömning och tillsyn enligt miljöbalken (3.13) 

Riskbedömning och 
kunskapsunderlag 

God kunskap om riskerna och relevanta kunskapsunderlag är 
en förutsättning vid en myndighetsprövning. 

Kartor/geodata och kunskapsunderlag behöver finnas tillgängligt 
och vara förståeliga för målgruppen. 

Då befintliga underlag saknas behöver verksamhetsutövaren stöd 
och vägledningar för att göra egna utredningar. 

 Med ett förändrat klimat förändras riskbilden för miljöfarliga 
verksamheter. 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i frågan ytterligare och därmed kvarstår behovet att 
utreda och diskutera hur prövning och tillsyn skulle kunna 
utvecklas för att minska riskerna.  

Naturbaserade lösningar Förutsättningarna att genomföra naturbaserade lösningar för 
att hantera ras och skred behöver förbättras. 

För att främja naturbaserade lösningar behöver tydligare krav 
ställas av tillsynsmyndigheterna.  

Det behövs bättre kunskap om olika lösningsförslag och bästa 
möjliga teknik. 

Det behövs metoder för uppföljning och kontrollprogram för att 
säkerställa åtgärdernas funktionalitet och att önskad effekt 
uppnås. 

Miljöbedömning Det behöver förtydligas när och hur ras- och skredfrågor kan 
hanteras mest effektivt i planprocessen; i miljöbedömningen 
och/eller i andra processer. 

Kunskapen behöver öka hos myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner och konsulter. 

Vilka brister som finns, hur stort problemet är och orsaker till 
varför det brister i miljöbedömningsprocessen behöver studeras 
närmare. 

 Vad innebär betydande miljöpåverkan i ett ras- och 
skredperspektiv? 

Inom kartläggningsuppdraget har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i frågan ytterligare och därmed kvarstår behovet att 
utreda och diskutera frågan vidare. 
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Kapitel/Tema Utmaning/problem/brist  Behov av framtida åtgärder (förslag som framkommit) 

Pågående samverkan (kap 4) 

Samverkan Det saknas ofta regionala och lokala samarbeten och 
erfarenhetsutbyten mellan aktörer kring ras- och 
skredfrågor. Även återkoppingen mellan lokal och nationell 
nivå kan behövs utvecklas. 

Det saknas ofta samverkan inom en kommun om frågor 
kopplat till ras och skred. 

Det finns ett behov av samarbete och erfarenhetsutbyte inom ras- 
och skredfrågor inom en kommunen och mellan kommuner, samt 
mellan aktörer både på lokal, regional och nationell nivå. 

 Hur kan samverkan bli effektivt? Stöd och praktisk information om hur man kan samarbeta med 
ras- och skredfrågor mellan olika aktörer. 

Det finns även behov att effektivisera myndighessamverkan genom 
att klargöra vilka ras- och skredfrågor som respektive 
samverkansorgan bäst kan hantera och driva. 
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Slutsatser och vägen framåt (kap 5) framgår i rapporten.  

Slutsatser och vägen framåt redovisas i Kapitel 5. Där har sammanfattande behov och möjligheter som bedöms vara viktiga att åtgärda och som berör flera aktörer och 
sektorer presenterats. Övergripande områden som har identifierats som särskilt angelägna är: 

• Samverkan och övergripande samordning (kap 5.1) 

• Stärkt landskapsperspektiv och samplanering (kap 5.2) 

• Stabilitetsförbättrande åtgärder för att minska riskerna för ras och skred för befintlig bebyggelse, infrastruktur och kulturarv (kap 5.3) 

• Kunskap, kompetens och kapacitet (kap 5.4) 

• Fastighetsägares förutsättningar att hantera sitt ansvar och genomföra åtgärder (kap 5.5) 

• Lagstiftning, ansvarsförhållanden och finansieringsmöjligheter (kap 5.6) 

Arbetet framåt (kap 5.7): 

• Samverka och genomföra aktiviteter utifrån identifierade behov 

• Samordna myndigheternas handlingsplaner för klimatanpassning, skapa gemensamma myndighetsmål och indikatorer  

• Bidra till en nationell handlingsplan för klimatanpassning om en sådan kommer att tas fram utifrån kommande klimatanpassningsstrategi 
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