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ABSTRACT 
 
Några fall utanför gruvverksamhet belyses här översiktligt där kraftiga dygnsregn 
orsakat raserade vägbankar och urspolningar med avrinning från områden med 
arean av storleksordningen en km2. Vidare belyses årstidsrelaterade skillnader av 
avrunna vattenmängder. Erfarenheterna från de studerade fallen kan i tillämpliga 
delar överföras till förhållanden i gruvverksamhet som rör hot mot akut lokal 
framkomlighet eller påverkan av regional transporthantering av stora 
godsmängder. 
 
1.Inledning                                                                                                                                         
Årligen drabbas områden i Sverige av regnoväder som raserar vägar och järnvägar 
och orsakar skador på byggnader och gatu- och ledningsnät i tätorter. I ett större 
perspektiv i nutid nåddes de högsta flödena på 100 år i några reglerade vattendrag 
i södra Norrland sommaren  år. 2000. Liknande flöden observerades på senhösten 
samma år i Arvikaområdet. Under 1990-talet observerades 1993 och 1995 
extrema  sommarflöden i stora älvar på flera håll i Norrland. Vårfloden 1995 var 
troligen den kraftigaste under 100 år i delar av Norrland, Bergström  mfl.(2000). I 
Bergslagen hade man en extrem vårflod 1977. 
 
 Lokala häftiga sommarregn orsakade en uppmärksammad kortvarig avstängning 
av väg E10 mellan Kiruna och Narvik  2005 och  sommaren1998 orsakades 
skador för ca 25 MSEK av urspolningar och översvämningar i området väster och 
sydväst om Piteå. 
 
Gruvor och tillhörande infrastruktur med deponeringsområden för finsilt  (sk 
anrikningssand) och gråberg omfattar arealer som normalt inte överstiger ca 50  
km2. Områdena kännetecknas av stora variationer, urban miljö med 
industribyggnader och omfattande vägnät i kombination med rurala förhållanden 
med våtmarker och avverkade arealer eller skogsmark. Känneteck-nande är också 
gråbergsupplag och delvis fria vattenytor omgärdade av dammkonstruktioner. En 
schematisk bild av gods-och vattenbalansen vid hantering av ”sand”  beskrivs i 
Fig. 1. 
 
Mängden utforslat vatten, MO, från anrikningsprocessen (Fig. 1) varierar vid 
svenska gruvor från 4 till 20 m3 per ton (torr) sand, i något fall ca 1.5 m3/ton. Det 
industriella systemet i Fig. 1 är en del av den totala hydrologiska balansen i 
området, Fig. 2.  
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Fig.1.Schematisk beskrivning av gods- och vattenbalansen för sandhanteringen 
vid ett anrikningsverk. MD= direktcirkulerat vatten i anslutning till verket. MC= 
vatten cirkulerat via deponeringsområdet. MO och MS är respektive vattenflöde 
och fastgodsflöde(torr sand).CW är massandelen fast gods=MS/(MS+M0).  

 
 
Fig.2 Beskrivning av den hydrologiska balansen i ett gruvområde, Sellgren (1983)   
 
 
 



 Drift av avfallsupplag för sand och gråberg och efterbehandling efter det att 
verksamheten upphört regleras bl.a av miljölagstiftningen. Sedan flera år tillbaka 
tillämpar man också de säkerhetskrav och övervakningsrutiner som ställs i RIDAS 
(Riktlinjer för dammsäkerhet.) för vattenkraftdammar. 
 
Deponeringsdrift och efterbehandlingen av sand från svenska sulfidmalmsgruvor 
genomförs idag ofta där det är möjligt som överdämning, dvs sanden täcks av en 
vattenspegel. Genom att redan i driftsstadiet deponera under vatten i en naturlig 
eller konstgjord sjö undvikes exponering mot luft, varvid vittring och frigörning 
av metaller undviks. Alternativt har man att täcka sand med tätskikt som 
deponerats öppet. I de fall exponering mot atmosfären inte är en direkt 
miljömässig olägenhet, exempelvis för järnmalmer, kan man reducera 
deponeringsytan genom utläggning vid en avsevärt högre lutning än den för 
konventionella hantering normala, ca 0,5 %. Man kan då uppnå att endast en 
bråkdel av den konventionella hanteringens vatten (mindre än 0,5 m3/ton) 
exponeras i deponeringsområdet. Emellertid krävs då betydande investeringar i 
avvattningsutrustning men å andra sidan blir behovet litet av omgärdande 
dammkonstruktioner. 
 
Då områden med karaktär och storlek liknande de man har vid gruvdrift drabbas 
av stora regnmängder och skador, exempelvis genombrutna vägbankar och 
översvämningar i verksamhetsutrymmen, har man ofta lokalt uppmätt 
regnmängder om 100-200 mm per dygn. Om man haft en föregående regnrik 
period är marken mättat och skadeeffekterna kan initieras vid ett betydligt  lägre 
dygnsvärde.  
 
2.Syfte 
Avsikten är här att belysa några fallstudier av stora regnmängder i områden, som 
terräng-och bebyggelsemässigt delvis kan liknas vid gruvverksamhet med behov 
av tillgång till både lokal och regional transporthantering. Syftet är att belysa 
tillhörande hot mot framkomligheten i extremsituationer och påverkan av hur 
nederbörd avledes i området.  Inverkan av hur stora regnmängder relateras till 
olika former av deponering tas ej upp i denna studie. Vidare betraktas det som 
underförstått att åtgärdsplaner finns för klimatrelaterade extremsituationer, inom 
ramen för RIDAS, därför tas ej heller dammsäkerhetsaspekten upp här. 
 
3.Fallstudier 
De regnmängder man lokalt observeras överstiger i regel markant de som 
redovisas från SMHI:s officiella nederbördsstationer. Vid det tidigare nämnda 
sommarregnet 1998 i Piteå -området registrerades dock ca 200 mm på ett dygn vid 
stationen i Fagerheden, vilket är den högsta som observerats i Sverige på en 
officiell väderstation. Tidigare sammanställningar och uppskattningar har pekat 
mot detta värde. Nedan redovisas översiktligt några fall som främst rör 
framkomlighetsproblem på grund av raserade vägbankar orsakade av 
översvämmade vägtrummor. 
 
3.1 Luleå 
Avrinning studerades under flera år i ett litet område (1,8 km2) med lätt kupering 
utanför Luleå, Sellgren (1983a). Området bestod till ca 70% bestod av skog och 
resten ängsmark. Observationer under ett kraftigt vårregn, 60mm på 20h, i 



månadsskiftet maj/juni, efter snösmältningsperioden visade en maximalt flöde ut 
ur området på närmare  330 l/s och km2.Ett senhöstregn i november  med lägre 
intensitet 15mm på 10h resulterade i knappt 22 l/s och km2,dvs max. 
våravrinningen var 15 ggr högre än  höstregnets trots att intensiteten endast var 
dubbelt så stor. Sannolikt kan det snabba avrinningsförloppet delvis relateras till 
en barriärseffekt bestående av ett tunt kvarvarande tjälskikt på några decimeters 
djup. 
 
Det  kraftiga vårregnet här orsakade betydande skador på vägnätet i delar av norra 
Norrland, framförallt i  Storuman –Lyckseleområdet. 
 
3.2 Storsand, Norrbottens län 
Ett kraftigt regnväder orsakade i månadskiftet juli-augusti 1983 en ca. 50 m lång 
krater som skar av väg 97 mellan Boden och Jokkmokk invid Storsand. Det var 
flödet från en bäck som inte förmådde avbördas via en vägtrumma. I området går 
riksvägen nära Luleälven med en mängd korsande bäckar och små- raviner, Fig. 3. 
 

  
                   Fig 3.Schematisk skiss på avrinningsområdet vid urspolingen av  vägbanken på   

väg 97 vid Storsand 1983. 
 
Den aktuella bäcken har ett förhållandevis stort och något komplext 
avrinningsområde, se Fig.3. Området ligger inklämt mellan delvis flacka 
höjdformationer som hindrar direkt avrinning till de större vattendragen Luleälven 
och Görjeån. 



 
 
3.4 Koppom, Värmland län 
En 50 m lång och 10 m hög väg-och järnvägsbank i tätortsbebyggelsens 
omedelbara närhet spolades bort vid ett häftigt regnoväder i september 1988 i 
Koppom i västra Värmland. Banken korsades av en bäckravin där den ca 2 km 
långa bäcken avvattnar ett höglänt skogsområde med arean ca 0,5 km2. Bäcken 
korsas även av två mindre grusvägar, se Fig. 4. 

 
 
Fig.4. Planskiss som beskriver bäckområdet uppströms den raserade väg-och 
järnvägsbanken. Korsningarna har markerats 1, 2, och 3.Från Sellgren (1990) 
 
Privata regnmätare strax utanför avrinningsområdet indikerade att nederbörden 
under 18h var 120-150 mm. De tre bäck-vägkorsningarna hade inte likartad 
möjlighet att avbörda stora vattenmängder. Väg och järnvägsbanken hade en 
trumma med diametern 0,8m,medan tumman vid 2 var 0,4 m i diameter. Vid tre 
strömmade bäckflödet genom en stenfyllning i en ca 2 m hög vägbank. Då 
trumman 2 översvämmades varvid vattnet tog vägen mot bebyggelsen och 
orsakade en del källarskador. Ytterligare akuta hot mot bebyggelsen lindrades 
genom att låta en grävare öppna en förbindelse genom vägen vid 2. 
Medellutningen  mellan 1 och 3 i figur 3 är ca 10%.Dessa faktorer tillsammans 
med det stora flödet i den normalt lilla bäcken medförde att stora mängder jord, 
grus och lösryckta buskar mm. forslades fram till den stora trumman 1,varvid dess 
kapacitet reducerades, till slut till noll. Förloppet har rekonstruerats av Sellgren 
(1990).Framrinnande vatten fyllde upp utrymmet på ca 30000 m3 bakom väg-och 
järnvägsbanken.Regnet hade upphört sedan länge då  vattnet började strömma 
över vägbanan. Det tog  ca. en halvtimme innan hela banken hade eroderats bort. 
 
 
 



 
3.5 Hagfors, Värmlands län 
I början av augusti 2004 drabbades Hagforsområdet av ett häftigt regnoväder; man 
uppskattade att mer än 200 mm föll under ett dygn (Morling 2005). I området 
uppstod omfattande skador och olägenheter genom raserade vägar genom 
översvämning av vägtrummor och mindre broar. Ett antal besökande turister och 
bosatta blev avskurna något dygn mellan väg 240 och en sjö då vägbanken 
spolades bort vid A och B, se  Figur 5. 
 

 
 
 Figur 5. Schematisk skiss på avrinningsområdena hörande till bäckarna som  
orsakade urspolingar vid A och B på väg 240  ca 10 km söder Hagfors. 
 
Området till höger om vägen är mycket kuperat där bäcken i det södra           
avrinningsområdet och vattenavledningen sker framförallt i raviner. 
Medellutningen är ca 10%,men lokalt är lutningarna avsevärt högre. En 
inventering av terrängen efteråt visade på ett skeende som i mångt och mycket 
liknar det i Koppom 16 år tidigare ca 100 km västerut i Värmland. Stora mängder 
jord, grus, och buskar som täppte till trummorna, här hade dessutom hela träd 
raserats  speciellt i den nedre bäckravinen. 
 
Skadorna i hela Hagforsområdet på vägnätet uppskattades till ca 25 MSEK och 
reparationstiden ca 8 veckor innan väg 240 var farbar igen (Morling 2005).  

 
 



 
4.Diskussion och slutsatser 
Dygnsnederbördsmängder om 150- 200 mm faller årligen på flera håll i landet 
inom  områden av gruvverksamhetsstorlek. Fall studerade här visar att man på  
kvadratkilometerstora områden kan räkna med att de motsvarande stora lokala 
flödena eroderar underlaget i diken och rännilar, omfattningen beror delvis av 
topografi och markförhållanden. 
 
 Urspolningar och lokala översvämningar kan i dessa situationer utgöra hot mot 
framkomligheten på viktiga transportleder i omgivningen och det lokala vägnätet 
inom själva verksamhetsområdet i ett läge då man kan vara i behov av 
räddningsinsatser och transport av skrymmande reparations- och förstärknings-
material. 
 
I samband med snösmältningsperioden är ofta diken och trummor igensatta av snö 
och svallis och har därmed kraftigt nedsatt kapacitet (Sellgren 1985). 
Snösmältning i samband med regn är därför en uppenbart kritisk kombination. 
Stora dygnsregn under våren i våra nordliga gruvregioner är dock tämligen 
ovanliga. I Luleå-fallet ovan skedde avrinningen från barmark under senhöst och 
senvår under väsentligt olika betingelser med dramatiskt snabb våravrinning från 
snöfri mark. Vegetationens inverkan är då minimal och snösmältningen skapar ett 
rikt nät av fåror och rännilar och  marken var fortfarande  mättat på grund av ett 
hindrande isskikt på någon dm djup. 
 
Längs väg 97 från Storsand mot Jokkmokk finns på ca 5 km många sänkor och 
raviner som korsar vägen via trummor från den branta södersidan. 
Avrinningsområdena är därvid mycket små i jämförelse med det innanliggande 
området markerat i Fig.3. Möjligen kan det vara så att den aktuella trummans 
storlek inte var anpassad till det jämförelsevis stora avrinningsområdet eller så var 
det aktuella regnets intensitet extremt lokalt. 
 
Då man återställde vägbanken i Koppom ovan installerade man också en mindre 
reservtrumma långt upp i banken, se Fig. 6.   

 
Fig.6.  Vid reparation av vägbanken i Koppom( Fig.4) installerades även en 
reservtrumma.  
                                                               
                                                                                                                                             
Därmed uppnår man en ökad säkerhet mot en översvämmad bank även om jord 
och buskar förs fram och täpper till den konventionellt utförda passagen. Några 
sådana trummor installerades ej vid reparationerna av de raserade vägbankarna i 



Hagforsregionen, istället utformades anordningar invid banken för att stoppa 
eroderat material. 
  
Både Koppom-och Hagforsfallet belyser den enorma styrkan i förloppet med stora 
lokala regn om 150-200 mm per dygn i normalt harmlösa rännilar i ravinliknade 
små avrinningsområde mindre än ca 1 km2. 
 
Fallstudien i Koppom belyser dessutom inverkan av kopplat förlopp i en 
bebyggelseomgivning där svagaste länken var trumpassagen av en liten och äldre 
väg där genombrottet  förstärkte igensättningen av trumman  vid banken i den 
större trafikleden. 
 
I Hagforsfallet kan man betrakta utsattheten som tämligen väl definierad baserat 
på en grov kartbild vad gäller möjliga flödesvägar i några få raviner med bäckar 
som korsade riksvägen då den går fram invid ett höjdmassiv på ena sidan och en 
strandremsa med bebyggelse invid en sjö på andra sidan. Överraskningen var här 
naturligtvis den enormt stora dygnsnederbörden som framförallt föll under natten. 
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