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1.0 INLEDNING 

Stora delar av Brevikshalvön styckades upp i fritidshusfastigheter på 1930-talet. Allt fler fastigheter bebos nu 

permanent och behovet av ny planläggning har därför ökat. Den nya detaljplanen är en s.k. omvandlingsplan 

som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, 

vatten och avlopp byggs ut. Den fördjupade översiktsplanen föreskriver att utvecklingen av området ska ske 

med stor hänsyn till områdenas natur- och kulturvärden. 

2.0 SYFTE 

Syftet är att redovisa utförd bedömning av markens och enskilda fastigheters lämplighet för planläggning för 

det planen syftar till: bedömning av risker och förslag på åtgärder och/eller restriktioner i detaljplanen med 

avseende på geotekniska förutsättningar.  

Föreliggande PM omfattar bedömning av ras- och skredrisker i befintliga bergslänter/-skärningar med 

avseende på befintliga fastigheter inom planområdet Tegelbruket etapp 11, Tyresö, se Figur 1. 

 

Figur 1: Planområde Tegelbruket etapp 11 

3.0 METODIK 

3.1 Okulär riskbedömning 

En okulär bedömning av befintliga bergslänter har utförts utmed Klövbergets sidor, längs med Tonstigen, 

Grankällevägen och Tegelbruksvägen. I bedömningen har hänsyn tagits till släntens nuvarande skick samt 

om ras och skred redan har skett. Bergslänterna är synligt påverkade av rotsprängning, men mycket troligt 

även frostsprängning. Frostsprängning uppstår då förekommande vatten i sprickor fryser och därmed sker 

en expansion av vattnets (isens) volym vilket orsakar uttryckning av block. Detta sker som intensivast under 

höstvinter och vårvinter då fryspunkten passeras flera gånger, vilket ger upphov till upprepad 

frysning/smältning. Rotsprängning uppstår då träd, som växer i slänten, tränger ned med rötterna i sprickor 

för att hitta vatten och näring vilket skapar en blockförflyttning och medför att blocken slutligen släpper från 

sitt läge.  

Vid den okulära bedömningen har ej skrotspett eller liknande använts. 
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Figur 2: Rotsprängning i slänt ovanför Solstugan 1:2 

Riskbedömningen har utförts utifrån en för uppdraget framtagen riskmatris där risken anges som 

konsekvens/sannolikhet:  

 

Tabell 1: Riskmatris 

   Konsekvens* 

    1 Allvarlig 2 Stor 3 Måttlig 4 Liten 5 Försumbar 

Sa
n

n
o

lik
h

e
t*

* 

1 Mycket sannolik hög hög medelhög medel medellåg 

2 Sannolik hög medelhög medel medellåg låg 

3 Möjlig medelhög medelhög medel medellåg låg 

4 Osannolik medelhög medel medellåg medellåg låg 

5 Mycket 
osannolik 

medel medel medellåg låg låg 

*Konsekvens: Bedömning av följderna av ett blockutfall där ”allvarlig” konsekvens avser bestående skador 

eller dödsfall och ”försumbar” konsekvens innebär inga eller lindriga skador. Konsekvenserna avser i första 

hand spegla skador på människor, men även materiella sådana. 

**Sannolikhet: Hur troligt att ett blockutfall sker, där ”mycket sannolik” innebär >1 gång per år och ”mycket 

osannolik” innebär <1 gång per 100 år.  

 

Generellt noterades att tidigare blockutfall har skett längs med delar av slänten men blockens spridning 

ligger inte mer än som mest ca 5 meter utanför släntfot och utgörs dominerande av block mindre än 1 meter i 

storlek. De block som idag ligger vid släntfot (talus) verkar troligen, tillsammans med vegetationen, också 

dämpande på spridningsområdet för nya blockutfall. Det är dock möjligt att de block som eventuellt fallit 

innanför tomtgränser har använts till stenmurar m.m. varför spridningen inte ger någon säker indikation på 

möjligt spridningsområde. Den okulära bedömningen har därför kompletterats med statistiska analyser, se 

kapitel 3.2.  
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I bedömningen har ej tagits hänsyn till eventuella bergarbeten vid fastigheterna ovanför Klövbergets 

släntkrön. För dessa fastigheter bör restriktioner sättas i det fall bergarbeten skall utföras här och slänten 

ned mot det aktuella området (Tegelbruket 11) bör besiktas på nytt av bergsakkunnig och säkerställande 

åtgärder skall beaktas. 

Riskbedömningen redovisas i bilaga A där indelning har gjorts efter olika sektioner av slänten och risken 

redovisas där som Konsekvens ställt mot Sannolikhet för ytterligare blockutfall i slänten. 

3.2 Statistiska analyser av spridningen vid potentiella blockutfall 

Att enbart bedöma spridningsområde, det vill säga hur långt ett block potentiellt kan nå, kan anses osäkert 

om det endast baseras på en okulär bedömning då block som har tidigare har fallit ut kan ha omhändertagits 

på ett eller annat sätt inom befintliga fastigheter.  

Spridningen/fallsträckor för blockutfall och spridningen inom ett område definieras av olika faktorer såsom 

släntens geometri, markens topografi nedanför slänten, markförhållanden där blocken landar (dämpning av 

fall), blockens storlek och geometri etc. Som ett komplement till den okulära bedömningen har statistiska 

analyser utförts med programmet RocFall 5.0 från RocScience1.  

Modelleringen baseras på ett antal konservativa antaganden för att ge resultat som speglar ett sämsta 

scenario avseende blockens spridningsområde nedanför slänt. Verkligheten är således generellt bättre.  

 Alla block har antagits vara kubiska i sin form medan de observerade blocken huvudsakligen är mer 

platta. Platta block stannar av fortare beroende på att tyngdpunkten inte är centrisk. 

 Storlekarna på blocken i analysen har begränsats till ett intervall om 0,5-2 m vilket verkar rimligt med 

vad som har observerats i området. 

 Alla blockutfall antas ske från släntkrön. I verkligheten kan utfall ske längs hela slänthöjden vilket ger en 

lägre fallhöjd och kortare spridning. 

 Markförhållanden vid släntfot har antagits utgöra ”jord” eller ”talus” där ”jord”, delvis täckt med block, 

speglar verkligheten bäst utifrån gjorda observationer.  

 Modelleringen har ej tagit hänsyn till befintlig vegetation, vilken verkar dämpande på utfallens spridning. 

Analyserna har resulterat i ett potentiellt spridningsområde inom vilket block riskerar att falla ut vid ras eller 

skred i det fall ett blockutfall sker. Modelleringen tar däremot ej hänsyn till sannolikheten för att ett blockutfall 

faktiskt sker. Modelleringen, indata och resultat redovisas i Bilaga B. 

  

                                                      

1 https://www.rocscience.com/rocscience/products/rocfall (hämtad 2016-05-02) 
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4.0 SAMMANTAGEN RISKBEDÖMNING  

Riskbedömning har gjorts för följande fastigheter enligt nedan, redovisas även på ritning i bilaga C.  

Brevik 1:636, Nytorpsvägen 67 

Risk för blockutfall bedöms här som låg då endast ett fåtal mindre block (<0,5 m) återfinns vid släntfot. 

Närmast släntfot står idag ett vedskjul vilket fångar upp eventuella framtida blockutfall.   

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 9 i bilaga B, dock är slänten här betydligt lägre 

och blocken bedöms stanna av tidigt och bromsas av befintligt vedskjul.  

 

Foto 1  Brevik 1:636 

Brevik 1:638, Nytorpsvägen 69 

Fastigheten ligger i överkant av själva slänten, som här är lågt sluttande ned mot befintliga byggnader. Risk 

för blockutfall bedöms här som låg, nästintill obefintlig.  

För fastigheten bedöms att spridningsområdet för blockutfall är obefintligt.  

Brevik 1:640, Nytorpsvägen 71 

Fastigheten gränsas av en låg, lätt sluttande slänt där risken för ras bedöms som medellåg. Nedanför slänt 

förekommer mindre block (<0,5 m) som möjligen skulle kunna utgöras av en blockig morän, vilket även 

stämmer överens med SGU:s jordartskarta (apps.sgu.se/kartgenerator). Längs med fastighetsgräns 

nedanför släntfot går ett stängsel och området nedanför är skogsbevuxet. Sammantaget skulle detta kunna 

dra ned risken till låg.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 9 i bilaga B, dock är slänten här flackare och 

lägre och blocken bedöms stanna av tidigt i slänten.  
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Foto 2  Brevik 1:640 

Brevik 1:629, Tegelbruksvägen 18 

Risk för blockutfall bedöms här som låg-medel. Högsta risken föreligger bakom befintlig friggebod där block 

ligger vid släntfot och indikerar tidigare utfall. Blocken är dock inte större än 0,5 m.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 9 i bilaga B, dock är slänten här flackare och 

lägre och blocken bedöms stanna av tidigt i slänten.  

Vid eventuell utbyggnad intill slänt bör denna rensas på eventuella lösa block. 

 

Foto 3  Brevik 1:629 
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Brevik 1:529, Tegelbruksvägen 11 

Fastigheten omges av låga, lätt sluttande slänter där risken för ras bedöms som låga. Det finns en slänt inne 

på tomten nedanför befintlig huvudbyggnad, men även här bedöms risken som låg.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 9 i bilaga B, dock är slänten här flackare och 

lägre och blocken bedöms stanna av tidigt i slänten alternativt vid släntfot. 

Brevik 1:522, Tegelbruksvägen 13 

Invid fastigheten finns bergslänter i två etager varav den övre är relativt hög och brant. Rasrisken bedöms 

som medel pga fastighetens nära läge intill slänten, dock är sannolikheten mycket låg.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 9 i bilaga B, dock är slänten här lägre och 

blocken bedöms stanna av tidigt i slänten alternativt vid släntfot. 

Brevik 1:523, Tegelbruksvägen 15 

Invid fastigheten finns en hög och brant bergslänt. Rasrisken bedöms som medelhög pga fastighetens nära 

läge intill slänten, dock med låg sannolikhet.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 10 i bilaga B, dock är markförhållandena 

annorlunda än vad som visas och befintligt underlag verkar mer dämpande. 

 

Foto 4  Brevik 1:523 

Brevik 1:248, Tegelbruksvägen 17 

Fastigheten omges av låga, lätt sluttande slänter där risken för ras bedöms som medellåg. Nedanför slänt 

förekommer mindre block (<0,5 m) som möjligen skulle kunna utgöras av en blockig morän, vilket även 

stämmer överens med SGU:s jordartskarta (apps.sgu.se/kartgenerator), och detta skulle dra ned risken till 

låg. Troligen är det en blandning av både ras och morän.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 7 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar.  
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Foto 5  Brevik 1:248 

Brevik 1:217, Tegelbruksvägen 19 

Relativt hög slänt med medelbrant lutning. Det förekommer en del block vid släntfot och marken sluttar ned 

mot tomten och befintlig huvudbyggnad. Risken för ytterligare blockutfall bedöms här som medelhög.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 7 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar.  

Inför en eventuell utbyggnad intill slänt bör slänten ses över och eventuella block förstärkas med bult eller 

fjällband. 

 

Foto 6  Brevik 1:217 
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Brevik 1:220, Tegelbruksvägen 21 

Medelhög slänt med brant lutning. Det 

förekommer en del stora block vid släntfot i 

närhet av befintliga byggnader. Dock är ett av 

blocken underliggande en av byggnaderna vilket 

visar på att åtminstone det blockutfallet är 

gammalt. Att utfall har skett tidigare ger en 

riskbedömning på medelhög.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart 

med sektion 7 i bilaga B. Befintliga block och träd 

i slänten bromsar troligen upp utfallen så att 

spridningen blir mindre än analysen visar. 

Inför en eventuell utbyggnad intill slänt bör 

slänten ses över och eventuella block förstärkas 

med bult eller fjällband. 

 

             Foto 7  Brevik 1:220 

Brevik 1:221, Tegelbruksvägen 23 

Medelhög slänt med brant lutning, enstaka lösa block förekommer i slänt men det föreligger ingen omedelbar 

risk för utfall. Det finns även mindre block nedanför släntfot vilket ger en riskbedömning på medel. 

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 7 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Inför en eventuell utbyggnad intill slänt bör slänten ses över och eventuella block förstärkas med bult eller 

fjällband. 

Brevik 1:222, Tegelbruksvägen 25 

Medelhög slänt med brant lutning. Mindre block förekommer nedanför släntfot vilket ger en riskbedömning 

på medel.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 7 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Markens utformning närmast slänten innebär begränsningar till utbyggnad intill släntfot. Om en eventuell 

utbyggnad intill slänt ändå planeras bör slänten ses över och eventuella block förstärkas med bult eller 

fjällband. 

Brevik 1:227, Tegelbruksvägen 27 

Medelhög slänt som inte visar tecken på tidigare blockutfall. Grankällevägen skiljer slänt och fastighet åt. 

Block som eventuellt skulle kunna falla ut når troligen inte fastigheten varför risken bedöms som låg. 

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 6 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

nedanför Grankällevägen bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 
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Brevik 1:228, Tegelbruksvägen 29 

Medelhög slänt som inte visar tecken på tidigare blockutfall. Grankällevägen skiljer slänt och fastighet åt. 

Block som eventuellt skulle kunna falla ut når troligen inte fastigheten varför risken bedöms som låg. 

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 6 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

nedanför Grankällevägen bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Brevik 1:229, Grankällevägen 6 

Ingen risk för utfall bedöms föreligga här då avstånd till bergslänt är för stort, Grankällevägen skiljer slänt och 

fastighet åt. 

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 6 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

nedanför Grankällevägen bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Brevik 1:459, Grankällevägen 7 

Fastigheten ligger i själva slänten, som här är lågt sluttande ned mot Grankällevägen. Enstaka block har 

dock fallit ut sedan tidigare men risken för ytterligare ras bedöms som medellåg.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 6 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

nedanför Grankällevägen bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

 

Foto 8  Brevik 1:459 

Brevik 1:230, Grankällevägen 8 

Medelhög slänt som inte visar tecken på tidigare blockutfall. Grankällevägen skiljer slänt och fastighet åt. 

Block som eventuellt skulle kunna falla ut når troligen inte fastigheten varför risken bedöms som låg. 

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 6 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

nedanför Grankällevägen bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 
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Brevik 1:232, Grankällevägen 10 

Medelhög slänt som inte visar tecken på tidigare blockutfall. Grankällevägen skiljer slänt och fastighet åt. 

Block som eventuellt skulle kunna falla ut når troligen inte fastigheten varför risken bedöms som låg. 

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 6 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

nedanför Grankällevägen bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Brevik 1:233, Grankällevägen 12 

Medelhög slänt som inte visar tecken på tidigare blockutfall. Grankällevägen skiljer slänt och fastighet åt. 

Block som eventuellt skulle kunna falla ut når troligen inte fastigheten varför risken bedöms som låg. 

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 6 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

nedanför Grankällevägen bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Brevik 1:234, Tonstigen 7 

Medelbrant och hög slänt där ras har skett sedan tidigare för intilliggande fastighet. Risken för ytterligare ras 

bedöms dock som ”medel” där konsekvenserna för ett ev ras kan bli väldigt höga men sannolikheten är låg. 

Befintlig byggnad bedöms dock stå på säkert avstånd och i uppförsbacke för ev nedfallande block.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 4 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Inför en eventuell utbyggnad intill slänt bör slänten ses över och eventuella block förstärkas med bult eller 

fjällband. 

 

Foto 9  Brevik 1:234 
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Brevik 1:235, Tonstigen 9 

Brant och hög slänt där ras har skett sedan tidigare. Ett stort block (>2m) ligger på tomten bakom carport, 

röd pil i foto nedan. Enligt nuvarande ägare har detta block legat där sedan innan de flyttade in 1986. Sedan 

dess har endast mindre block (<0,5m) rasat och då oftast i samband med vårsmältning eller genom mänsklig 

påverkan. Risken för ytterligare ras bedöms dock som ”medel” där konsekvenserna för ett ev ras kan bli 

väldigt höga.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 3 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Inför en eventuell utbyggnad intill slänt bör slänten ses över och eventuella block förstärkas med bult eller 

fjällband. 

 

Foto 10  Brevik 1:235 

Brevik 1:620, Tonstigen 8 

Brant och hög slänt i två etager som skiljs åt av en relativt bred hylla. På hyllan, som skiljer den övre slänten 

från den nedre förekommer en hel del mossbevuxna block, som indikerar att ras kan ske på längre sikt. 

Förekomsten av block visar dock på att eventuella ras troligen bromsas upp redan här. Den omedelbara 

risken för befintliga byggnader bedöms sammantaget som låg för ras i denna del och fastigheten nås troligen 

inte av block då Tonstigen samt del av uppfart till Tonstigen 9 skiljer slänt och fastighet åt. 

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 3 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Brevik 1:621, Tonstigen 10 

Brant och hög slänt i två etager som skiljs åt av en relativt bred hylla. På hyllan, som skiljer den övre slänten 

från den nedre förekommer en hel del mossbevuxna block, som indikerar att ras kan ske på längre sikt. 

Förekomsten av block visar dock på att eventuella ras troligen bromsas upp redan här. Den omedelbara 
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risken för befintliga byggnader bedöms sammantaget som låg för ras i denna del och fastigheten nås troligen 

inte av block då Tonstigen skiljer slänt och fastighet åt.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 1 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Solstugan 1:2, Tonstigen 12 

Brant och hög slänt i två etager som skiljs åt av en relativt bred hylla. Risken bedöms som låg för ras i denna 

del och fastigheten nås troligen inte av block då Tonstigen skiljer slänt och fastighet åt. Det finns inga 

befintliga block som indikerar tidigare ras.  

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 1 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

Solstugan 1:1, Tonstigen 14 

Slänt i två etager varav den övre är betydligt högre än den nedre. Etagerna skiljs åt av en relativt bred hylla. 

Rasrisken från den övre slänten bedöms som låg medan risk för ras från den nedre slänten bedömd som 

medellåg eftersom konsekvenserna blir högre av ett ras från denna. Sannolikheten bedöms dock som 

mycket osannolik. Fastigheten nås troligen inte heller av block då Tonstigen skiljer slänt och fastighet åt. Det 

finns inga befintliga block som indikerar tidigare ras. Bergschakt verkar också ha utförts tämligen nyligt (syns 

ej på google maps) intill Tonstigen, med en breddning av denna (parkeringsficka?) vilket innebär att 

sannolikheten för ytterligare ras minskar ännu mer. 

Spridningsområdet för blockutfall är jämförbart med sektion 2 i bilaga B. Befintliga block och träd i slänten 

bromsar troligen upp utfallen så att spridningen blir mindre än analysen visar. 

  

Foto 11  Solstugan 1:1 
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Dyvik 1:2, Tonstigen 16 

Långsträckt fastighet som sträcker sig från slutet av Tonstigen och ut mot änden av planområdet i söder 

längs med Klövbergets sida. I höjd med befintlig huvudbyggnad bedöms risken som låg för blockutfall (foto 

12). Mot söder finns en rasbrant som är ca 40 meter hög och här har stora block (≤ ca 7 m) fallit ut sedan 

tidigare (foto 13). I rasbranten finns stora träd som blivit träffade och står lutande av tidigare blockutfall. Här 

bedöms risken för nya utfall som medel men troligt är dock att befintlig rasbrant verkar dämpande på nya ras 

och medger troligen ej nybyggnation. 

Spridningsområdet för området närmast huset är jämförbart med sektion 2 i bilaga B. För området ned mot 

söder kan jämföras med sektion 11. Befintliga block och träd i slänten bromsar troligen upp utfallen så att 

spridningen blir mindre än analysen visar. 

  

Foto 12  Dyvik 1:2 
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Foto 13  Dyvik 1:2 

5.0 REKOMMENDATIONER 

För respektive fastighet enligt ovan har i förekommande fall angetts föreslagna åtgärder för bergslänt inför 

en eventuell utbyggnad av fastigheterna. Om inga åtgärder har angetts bedöms det i nuläget att behov ej 

finns. Dock bör en ny riskinventering utföras senast om 10 år för att upptäcka förändringar orsakade av 

framför allt frost- och rotsprängning.  

Gällande rekommendationer avseende lämplighet för bygglov redovisas i bilaga C. Observera att detta inte 

är skarpa gränser då de baseras på antaganden utifrån okulär bedömning i fält samt statiska beräkningar 

baserade på en rad konservativa antaganden. Gränserna baseras även på att föreslagna 

förstärkningsåtgärder ej utförs. I det fall ett bygglov ska kunna godkännas inom dessa gränser bör en 

särskild utredning tillsättas. 

Avverkning av träd rekommenderas ej intill slänt då dessa dämpar blockutfall och spridningsavstånd från 

släntfot. Däremot kan avverkning av träd uppe i slänt, där rötterna synbart påverkar släntstabiliteten vara 

gynnsam för densamma. Detta gäller för både fastighetsmark och gatumark. Vid inventeringen i fält 

noterades vissa fall av pågående rotsprängning där även träd slutligen riskerar att falla ut över Tonstigen och 

luftledningar längs denna, vilket även har observerats av en av de boende i området enligt dennes utsago. 
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Okulär riskbedömning 
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Statistiska analyser i RocFall 
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1.0 INLEDNING OCH METODIK 

En statistisk analys har utförs med programmet RocFall 5.0 (RocScience). Med detta program simuleras 

blockutfall utifrån kända befintliga förhållanden såsom topografi, markförhållanden och växtlighet. Analyser 

görs med utgångspunkt från olika antaganden avseende blockgeometrier, blockstorlekar och var 

blockutfallen kan tänkas uppstå längs med slänten.  

2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Följande indata har använts och antaganden har gjorts för analyser i RocFall: 

 Släntgeometri – Som indata gällande släntens geometrier har erhållen grundkarta ”Gk_etapp_11_2014-

09-01.dwg” använts. 

 Blockutfall antas ske från släntkrön vilket är ett konservativt antagande. Utfall kan ske från hela slänten, 

men detta skulle ge ett oändligt antal beräkningsfall.  

 Blockutfall antas ske som enstaka block, ej som skred eller rasmassor. 

 Utgångshastighet antas vara 0 m/s då blockutfall troligen initieras av frost- och rotsprängning där 

blocket sakta glider ur sitt läge.  

 Storlek och blockform på fallande block – Kubisk form samt storlekarna 0,5, 1, 1,5 and 2 meter. 

 ”Dämpningskoefficient” (coefficient of restitution) – Beror på markförhållanden vid släntfot, där t ex jord 

och vegetation har en högre dämpning än t ex berg. I RocFall finns tabeller med empiriska värden för 

olika marktyper. Följande marktyper har antagits utifrån befintliga förhållanden: Skredmassor (Talus 

with some vegetation) och jord (soil).  

 Släntytans råhet – Antas utifrån empiriska tabellvärden i RocFall baserat på bergart.  

 Friktionsvinkel – Antas utifrån empiriska tabellvärden i RocFall baserat på bergart och släntlutning. 

3.0 RESULTAT 

Modellering har utförts för ett antal utvalda sektioner baserat på områdets topografi och infrastruktur. 

Sektionerna syns i planvy i tillhörande bilaga B:1.  

3.1 Sannolikhetsanalys för fallsträckor från släntfot 

Sannolikheterna som redovisas i tabell för de olika sektionerna enligt nedan visar på sannolikheter att block 

når ett visst avstånd (0-50m) från släntfot, utifrån givna parametrar, i det fall att ett utfall faktiskt sker. 

Sannolikheterna visar inte faktiska sannolikheter eftersom analyserna inte tar hänsyn till om ett utfall kan ske 

överhuvudtaget. Tabellvärdena är dock användbara som jämförelse mellan de olika typerna av slänter som 

finns representerade inom området. 

För att kunna göra en uppskattning av initiering av blockutfall måste slänterna undersökas i detalj med 

avseende på olika riskfaktorer såsom förekomst av block i slänt som redan fallit ut, orientering på sprickor 

och strukturer i bergmassan och nederbördsförhållanden över året.  
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Cross-
section 
Number 

Material 
at Slope 
Base 

Total No. of 
Simulated 
Rock Falls 

No. of 
Rocks 
Reaching 
Slope 
Bottom 

Probability of Reaching Distance from Base 
of Slope (0,00-1,00) 

0 - 
12,5m  

12 - 
25m 

25 -
37,5 m 

37,5 - 
50 m 

>50 m 

1 
Soil 399 89 0,13 0,06 0,04 0 0 

Talus 398 88 0,03 0,06 0,09 0,03 0 

2 
Soil 398 85 0,12 0,04 0,05 0 0 

Talus 400 83 0,01 0,01 0,09 0,1 0 

3 
Soil 400 147 0,04 0,22 0,11 0,01 0 

Talus 398 157 0,04 0,04 0,18 0,11 0,02 

4 
Soil 397 66 0,05 0,12 0 0 0 

Talus 398 66 0 0,12 0,04 0 0 

5 
Soil 394 36 0,09 0 0 0 0 

Talus 393 34 0,08 0,01 0 0 0 

6 
Soil 394 377 0,96 0 0 0 0 

Talus 393 380 0,97 0 0 0 0 

7 
Soil 400 378 0,06 0 0 0 0 

Talus 400 370 0,05 0,03 0 0 0 

8 
Asphalt & 

Soil 
391 208 0,26 0,27 0 0 

0 

9 
Soil 392 50 0,13 0 0 0 0 

Talus 390 50 0,12 0 0 0 0 

10 Asphalt 397 83 0,05 0,06 0,07 0,04 0 

11 
Soil 392 262 0,31 0,02 0 0 0 

Talus 390 261 0,15 0,18 0 0 0 

 

3.2 Sektioner 

Sektionerna visas med parvisa diagram för varje fall, där den övre visar simulerade fallsträckor markerade 

på sektionens topografi och den nedre ett histogram som visar kvantiteten av ändpunkter längs sektionen. 

Histogrammets y-axel visar antalet simulerade block och x-axeln visar slutligt läge för blocken vid ett utfall. 

Varje sektion visas med två sådana parvisa diagram: ett där marken består av talus och ett där marken 

består av finjord. Skillnaden mellan dessa avseende hur långt blocken når är ca 20 m. 

Dämpningen hos den jordart (morän) som förekommer inom området bedöms som varande mellan dessa 

två, motsvarande en ändpunkt ca 10 m längre än för finjord och ca 10 m kortare än för talusfallet.  
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Sektion 1 

Bedrock with Talus 
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Sektion 1 

Bedrock with Soil 
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Sektion 2 

Bedrock with Talus 
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Sektion 2 

Bedrock with Soil 
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Sektion 3 

Bedrock with Talus 
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Sektion 3 

Bedrock with Soil 
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Sektion 4 

Bedrock with Talus 
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Sektion 4 

Bedrock with Soil 
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Sektion 5 

Bedrock with Talus 
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Sektion 5 

Bedrock with Soil 

 

 

 

  



 

 

BILAGA B 
Statistiska beräkningar av blockutfall 

 

2016-06-17 
Uppdragsnummer 1654091 13/22  

 

Sektion 6 

Bedrock with Talus 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA B 
Statistiska beräkningar av blockutfall 

 

2016-06-17 
Uppdragsnummer 1654091 14/22  

 

Sektion 6 

Bedrock with Soil 
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Sektion 7 

Bedrock with Talus 
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Sektion 7 

Bedrock with Soil 
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Sektion 8 

Bedrock with Asphalt & Soil 
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Sektion 9 

Bedrock with Talus 
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Sektion 9 

Bedrock with Soil 
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Sektion 10 

Bedrock with Asphalt 
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Sektion 11 

Bedrock with Talus 
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Sektion 11 

Bedrock with Soil 
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BILAGA C  
Riskområden 
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