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1.0 UPPDRAG 

På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänsten, Jönköpings kommun, har Golder Associates 

utfört en utredning av stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar inom området A6 och 

Ryhov i Jönköping. Det aktuella området utgörs i stort av slänten mellan A6 golfbana och handelsområdet 

A6, Ryhovs sjukhus och väg E4, se översiktskarta i Figur 1. Slänten är skogsbeväxt och karakteriseras av ett 

stort antal bäckraviner där vattendragen rinner från sydost mot nordväst.  

 

Figur 1 Översiktskarta(© OpenStreetMap). 

1.1 Bakgrund 

Intensiva regnperioder under senare år har bidragit till ett ökat fokus på risken för skred och ras i morän-

slänter i Sverige. I samband med intensiva regn riskerar jord i branta och långa moränslänter att sättas i 

rörelse och transporteras ned mot släntens lägre delar, vilket kan orsaka skada på både människor och 

bebyggelse. Framtida klimatförändringar kommer att innebära förändrade nederbördsmönster i form av fler 

intensiva och kraftiga regn, vilket ökar risken för och effekten av denna typ av jordrörelser. 

I Sverige har ett antal slamströmmar och moränskred tidigare inträffat, bl a i Åre, Fulufjäll och Sysslebäck, 

och orsakat omfattande skador på byggnader och infrastruktur. De inträffade händelserna aktualiserade 

behovet av en karteringsmodell för raviner och moränslänter, för att kunna fastlägga förutsättningarna för 

skred, ras och slamströmmar och därmed undvika framtida skador.  

På uppdrag av Räddningsverket (SRV) har Statens Geotekniska Institut (SGI) utvecklat en metod för 

översiktlig respektive detaljerad kartering/utredning av stabilitets- och avrinningsförhållanden i raviner och 
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slänter i morän och grov sedimentjord, för svenska förhållanden. Problematiken är dock betydligt större i 

andra delar av världen, t ex Kanada, Asien och delar av Europa (t ex Alperna). Därmed är den internationella 

erfarenheten av slamströmmar mycket stor och litteraturen omfattande. 

På uppdrag av Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB) utförde SGI år 2011 en förstudie och 

översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord i 

Jönköpings kommun. Området ”A6 och Ryhov” var ett av de totalt 14 delområden som karterades. 

Resultaten från den översiktliga karteringen visar att fortsatt utredningsbehov föreligger i samtliga 

delområden, och detaljerade utredningar rekommenderades.  

I Jönköping inträffade i juli 2013 ett mycket intensivt regnoväder med centrum över A6 och Ryhov. Skyfallet 

orsakade översvämning och väg E4 fick stängas, liksom flera av varuhusen. Förutom vatten transporterades 

också stora mängder jordmaterial via ravinerna ner till handelsområdet. Ovädret medförde stora materiella 

skador inom handels- och sjukhusområdet, vilket bidrog till ytterligare fokus på att utreda risken för skred och 

slamströmmar i den aktuella slänten.  

1.2 Syfte 

Uppdraget omfattar att utföra en detaljerad utredning av stabilitetsförhållandena och förutsättningarna för 

slamströmmar, i dagens och framtida klimat. Syftet med utredningen är att inom aktuellt område: 

 klarlägga stabilitetsförhållandena och förutsättningarna för slamströmmar 

 bedöma riskerna för befintlig bebyggelse och infrastruktur samt konsekvenserna av en framtida 

exploatering öster om A6-området  

 bedöma behov av nödvändiga preventiva åtgärder samt ta fram förslag till åtgärder 

1.3 Metod 

Uppdraget har utförts i enlighet med svenska normer och riktlinjer, vilka beskrivs i nedanstående rapporter: 

 ”Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och 

anläggningar. Vägledning för tillämpning av Skredkommissionens rapporter 3:95 och 2:96 (delar av)”, 

IEG Rapport 4:2010, Stockholm, 2010.  

 ”Stability and run-off conditions – Guidelines for detailed investigation of slopes and torrents in till and 

coarse-grained sediments”, Räddningsverket, SGI Report 68, Linköping 2005. 

 ”Förstärkningsåtgärder för slänter och raviner i morän och annan grov sedimentjord”, Räddningsverket, 

FoU rapport, Beställn.nr P21-425/03, Karlstad, 2003. 

Eftersom erfarenheten av framförallt slamströmmar är mycket stor utomlands, bl a i Kanada, har även 

internationellt använda metoder studerats och tillämpats (se Kapitel 2.0). 

Utredningen har inkluderat följande moment: 

 Arkivstudier 

 Fältbesiktning/kartering 

 Fält- och laboratorieundersökningar 

 Analys av risken och omfattningen av materialtransport (slamströmmar och sedimenttransport) 
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 Stabilitetsanalyser för skred 

 Bedömning av påverkan på bebyggelse och anläggning 

 Förslag på åtgärder 

1.4 Framtida exploatering  

Inom ramen för Jönköpings kommuns utbyggnadsstrategi ”150 000 invånare” är området ovan A6 och 

Ryhov ett av de förslagna utredningsområdena där en fördjupad översiktsplan ska upprättas för att 

undersöka möjligheterna till utbyggnad av området. Området har ett mycket attraktivt läge med vissa 

utsiktsmöjligheter över Vättern, närhet till stadens centrum och många arbetsplatser inom A6 handelsområde 

och Ryhovs sjukhus. Fördjupade studier kring kollektivstrafikförsörjning, områdets anknytning till 

angränsande områden och stadscentrum, naturvärden i ravinerna, ras- och skredrisk i slänterna och 

vattenflöden i ravinerna kommer att utföras. En förutsättning för exploateringen är att golfbanan flyttas från 

området. 

Föreliggande utredning ska klargöra vilka markområden som är byggbara med tanke på ras- och skredrisker 

samt slamströmmar. Marken kommer att delas in i områden som är olämpliga för byggnation respektive 

möjliga för byggnation kopplat till vilka förutsättningar/krav på åtgärder som erfordras. 

 

Figur 2 Område för framtida exploatering. 
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2.0 TEORI SLAMSTRÖM OCH SEDIMENTTRANSPORT 

Transport av material kan förekomma som olika typer av jordrörelser. I enighet med uppdraget har fokus i 

föreliggande utredning varit jordrörelser i form av slamströmmar, men även processer för vattenburen 

sedimenttransport har studerats och beskrivs nedan. 

2.1 Beskrivning av slamström 

Slamströmmar utgörs av snabba jordrörelser som uppstår i branta och långa moränslänter och vanligtvis 

utlöses i samband med häftiga regn, snabb snösmältning eller vid tjällossning. I huvudsak inträffar slam-

strömmar i fjällen eller fjällnära områden där höjdskillnaderna är stora. 

Slamstömmar kan utlösas som en konsekvens av ett antal olika händelseförlopp. En orsak kan vara att 

jorden blir helt mättad i samband med höga nederbördsmängder, tjällossning eller snösmältning, och att 

jorden då övergår i flytande form. Liknande väderförhållanden kan också orsaka skred eller ras i ravinens 

övre del, vilket kan resultera i en flytande jordmassa då skredmassorna blandas upp med vatten. Skred och 

ras kan också orsaka dämning av bäckravinen, vilken sedan dras med när vattenflödet i vattendraget är 

tillräckligt högt. En annan typ av händelseförlopp är att slamströmmen utlöses till följd av erosion och stor 

sedimenttransport vid extremt höga vattenflöden. Vanligtvis följer slamströmmar bäckfåror och raviner som 

bildats längs de vattendrag som avvattnar området ner mot släntens lägre delar.  

I en litteratursammanställning om stabilitet i moränslänter och raviner (Räddningsverket, 2002) beskrivs 

slamströmmar som en ”långsam till mycket hastig rörelse av jord och vatten, vars konsistens liknats vid tjock 

välling och våt cement”. Slamströmmens rörelse styrs av såväl vattnets som det fasta materialets krafter, 

vilket skiljer slamströmmen från snarlika fenomen som skred/ras/jordlavin och sedimenttransport. 

I samma litteratursammanställning beskrivs att slamströmmar endast kan avlagra de grövsta fraktionerna 

och således inte ändra sin sedimentlast i samma utsträckning som t.ex. en störtflod, vilket innebär att slam-

strömmen inte kan förvandlas till en störtflod eller till ett normalt vattenflöde genom avlagring.  

Koncentrationen av fast material är en indikator som kan användas i syfte att klassificera typen av jord-

rörelse. I en slamström varierar koncentrationen av fast material generellt mellan 50 % och 90 % 

(Räddningsverket, 2005). Vid högre koncentrationer kan jordrörelsen betecknas som ras, skred eller 

jordlavin. Om koncentrationen fast material är lägre än tröskelvärdet så påminner flödet mer om en störtflod 

(Choi, 2014). I Räddningsverket (2002) återfinns en klassificering av olika typer av materialtransport för 

branta slänter beroende på viktandelen fast material, vilken återges i Tabell 1 nedan. Enligt denna definition 

skall viktandelen fast material vara 70-90 % för att flödestypen skall vara slamström. 

Tabell 1: Viktandel av fast material (%) och typ av avlagring för angivna flödestyper (Räddningsverket, 2002). 

Flödestyp Viktandel av fast material % Avlagring och ytformer 

Störtflod 
Waterflood 

1-40 Sorterade lager och ryggar 

Störtflod med högt 
materialinnehåll 

Mudflood 
40-70 

Dålig sortering, svag skiktning 
och ingen skarp avslutning 

Slamström  
Debris flow 

70-90 
Levéer och lober med mycket 

dåligt sorterat material 
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Risken för slamströmmar beror av såväl lokala topografiska förhållanden, avrinningsförhållanden, geologi, 

klimatförhållanden och eventuella mänskliga ingrepp. Slamströmmens storlek och intensitet styrs av släntens 

höjd och längd, bäckfårans lutning (gradient), vattenföring och tillgång till löst jordmaterial.  

Bottenlutningen längs vattendraget eller ravinen är en betydande faktor i bedömningen av risken för slam-

strömmar. I Räddningsverket (2002) beskrivs att slamströmmar kan uppkomma i slänter med en lutning 

större än ca 20° (ca 36 %). I Hungr (1984) anges att slamströmmar kan initieras vid lutningar över ca 30° (ca 

58 %) givet grunda kanaler med stabila sidoslänter och ca 15° (ca 27 %) vid kanaler i okonsoliderat material 

där jordrörelsen kan orsaka dämning av kanalen. Enligt Goldbach (2014) initieras normalt inte slamstömmar 

vid lutningar under 30 – 40 % i British Columbia, Kanada. I vissa fall har dock en gradient över 20 % (ca 11°) 

över en sträcka på minst 100 m använts som kriterium för initiering av slamström. 

Deponering av massor beror generellt av vattendragens bottenlutning, bredd och form. Deponeringen är 

dessutom beroende av flödet och kornstorleksfördelningen då grövre jordar deponeras vid brantare lutningar 

än finkorniga jordar (Goldbach, 2014). I Hungr (1984) anges att deponering av massor i samband med 

slamströmmar kan antas ske vid bottenlutningar mellan 10° och 14° (18 % respektive 25 %) för flöde på 

mark (unconfined flows) och vid bottenlutningar mellan 8° och 12° (14 % och 21 %) vid flöde längs befintliga 

vattendrag (channelled flows). Även i Ikeya (1981) bedöms deponering ske vid bottenlutningar på ca 10° (18 

%). Det bör beaktas att dessa värden är förenklingar som innefattar betydande osäkerheter.  

2.2 Beräkningsmetod för dimensionerande materialtransport vid en 
slamström 

Det finns ett antal metoder som beskriver dimensionerande materialtransport i samband med en slamström. 

Befintliga metoder är dock till stor del baserade på empiriska formler som tagits fram utifrån erfarenheter i 

andra delar av världen där förhållanden skiljer sig från de förutsättningar som gäller i Sverige och Jönköping.  

Dimensionerande materialtransport har beräknats enligt de riktlinjer som beskrivs i Räddningsverket (2005), 

vilka dock baseras på empiriska formler framtagna i Australien respektive i Japan. Den dimensionerande 

materialtransporten är en konsekvens av transportkapaciteten, som beskriver den volym material som 

potentiellt kan transporteras ned för en sluttning i en slamström, och tillgängligt material, som beskriver den 

mängd material som bedöms finnas tillgänglig för en eventuell slamström inom det studerade området. 

2.2.1 Transportkapacitet 

Enligt Ikeya beror volymen material som kan transporteras under en slamström, Vs (m
3
), av det 

dimensionerade flödet, HQ (m
3
/s), och den del av avrinningsområdets area som har en bottenlutning i 

bäckravinen som är större än 10°, A (m
2
).  

     √     

Denna metod är dock ifrågasatt eftersom lutningen enligt många är den viktigaste faktorn i beräkning av 

volymen.  

Enligt Hampel kan volymen istället beskrivas som en funktion av lutningen, I (höjd/längd), det 

dimensionerande flödet och det dimensionerande flödets varaktighet, T (s), enligt:  
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Transportkapaciteten kommer att variera då lutningen längs ravinens sträckning varierar och ravinen bör 

därför delas upp i delsträckor beroende av dess lutning. Delsträckorna bör motsvara en sträcka av minst ca 

40 m.  

Andra teorier rekommenderar att volymen tillgängligt material bör användas för att bestämma den 

dimensionerande materialvolymen istället för att beräkna transportvolymen som följd utav vattenflödet enligt 

ovan (t ex Hungr (1984) och Goldbach (2014)).  

2.2.1.1 Dimensionerande flöde 

För att få stor noggrannhet på beräkningar av vattnets avrinning (trycknivåer, magasinering, avrunna 

volymer, avrinningshydrograf) krävs avancerade beräkningar som med fördel sätts upp i en hydrologisk 

modell. Det finns dock också enklare metoder som görs med handräkning att beräkna dimensionerande 

vattenföring, dvs. det högsta flödet som kan väntas under avrinningsförloppet. Beroende av områdets 

karaktär kan olika metoder vara lämpliga. För mindre avrinningsområden av skiftande natur är tid-

areametoden lämplig medan större avrinningsområden (> 1 km
2
) som utgörs av naturmark lämpligtvis 

beräknas enligt tillvägagångssättet för beräkning av medelhögvattenföring beskrivet i Vägverket (2008).  

Enligt tid-areametoden beräknas det dimensionerade flödet, qd (l/s), för en given återkomstperiod och beror 

av området avrinningskoefficient, φ (-), det dimensionerande regnets intensitet, i (l/s, ha) och storleken av 

det bidragande avrinningsområdets, A (ha).  

         

Avrinningskoefficienten som kan variera mellan noll och ett beror av förhållandena i området och beskriver 

hur stor del av nederbörden som bidrar till avrinningen (ytavrinning samt avrinning i form av grundvatten, i 

dräneringsledningar och i bäckar). Det dimensionerande regnets intensitet beror av återkomsttiden för vilken 

det dimensionerande regnet ska beräknas, Å (mån), och den dimensionerande varaktigheten, TR (min) 

(Svenskt Vatten, 2011).  

       √ 
 

 
  (  )

  
       

Rinntiden och motsvarande nederbördsintensitet beräknas för delområden med liknande karaktär och 

summeras. Den dimensionerande nederbörden motsvarar produkten av dessa då den blir som störst. Den 

dimensionerande varaktigheten motsvarar rinntiden genom den del av avrinningsområdet som inkluderas i 

beräkningarna. Rinntiden beräknas utifrån beräknad flödeshastighet och rinnsträcka och kan således 

anpassas till lokala förhållanden. Rinntiden, T (min), över mark beräknas då beroende av Mannings tal, M, 

rinnsträcka, L (m) och lutning, S (m/m) enligt. Mannings tal för gräsytor variera typiskt mellan 25 och 35 

(Vägverket, 2008). 

  
         

      
 

Vattenhastigheten i vattendrag beräknas enligt Mannings formel som beror av Mannings tal, den 

vattenförande sektionens geometri och bottengradienten. Osäkerheter då formeln utgår ifrån rent vatten, 

samt som en konsekvens av att den geometrin av den vattenförande sektionen varierar och då Mannings tal 

är svårbestämt. Enligt Räddningsverket (2005) rekommenderas värden på Mannings tal på maximalt 25 för 

brant, stenig naturlig terräng. Flödeshastigheten kan generellt antas uppgå till 0,1 m/s för vattenflöde på 

naturmark, 0,5 m/s i dike, 1,0 m/s tunnel/större ledning respektive 1,5 m/s i ledning i allmänhet (Svenskt 

Vatten, 2011). 
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Dimensionerande varaktighet kan enligt Räddningsverket (2005) också beräknas enligt ett antal empiriska 

formler (utvecklade för förhållanden i alperna) för rinntid genom avrinningsområdet (som antas motsvara det 

dimensionerande regnets varaktighet). Kirpich bedöms vara den som är lämpligast i aktuellt område (Hampel 

och Kreps gäller stora avrinningsområden). Hathaway (BC MOT, 2007) är ytterligare en empirisk formel för 

att beräkna rinntid (ej med i riktlinjerna) som, likt Kirpich, bedöms vara mest lämplig i det aktuella området då 

den gäller intensiva regn och små avrinningsområden. Enligt Kirpich ska den beräknade rinntiden 

multipliceras med en faktor 2 för flöde på mark. 

Kirpich:                         

Hathaway:   
(  )     

           

, där H = höjdskillnad mellan den avlägsnaste punkten i avrinningsområdet och beräkningspunkten (m) 

 r = råhets koefficient (0,4 för golfbaneområdet, 0,1 för ravinen) 

För större avrinningsområden kan högsta högvattenföring (HHQ) beräknas enligt Vägverket (2008). 

Beräkningarna beror då av avrinningsområdets storlek, storleken på sjöytan inom området, återkomsttiden 

och beräknad specifik medelavrinning som beror av det aktuella områdets lokalisering (figur 2.3 i Vägverket 

(2008)).  

Ett flöde med återkomsttid på 100 år kommer statistiskt sätt att inträffa en gång på 100 år. 

2.2.2 Tillgängligt material  

Volymen tillgängligt material beskriver den totala volym material som bedöms finnas tillgänglig att 

transporteras i slamströmmar inom området. Enligt Räddningsverket (2005) bör volymen tillgängligt material 

tas fram för en enstaka slamström samt för den totala volym som bedöms vara tillgänglig under upprepade 

slamströmmar.  

Tillgängligt material utgörs av material till följd av erosion längs vattendragets kanter och botten samt 

material som kan nå vattendraget genom ras och skred eller genom slamströmmar från omkringliggande 

områden.  

Det saknas en metod att ta fram den tillgängliga materialvolymen, men rekommendationen är att en 

uppskattning ska göras i fält genom att studera befintliga spår av tidigare inträffade slamströmmar. 

Avlagrade massor från tidigare händelser ska beaktas, och djup till berg bestämmas i syfte att avgränsa den 

tillgängliga materialvolymen. Stabiliteten i slänter kring vattendraget ska beräknas grovt i syfte att bestämma 

vilka volymer som kan nå vattendraget och som således kan finnas tillgängliga för en slamström som en 

konsekvens av ras och skred. Stabiliteten för sidoslänterna analyseras enligt gällande normer och riktlinjer, 

vilket beskrivs i kapitel 8.0. 

Bedömningen av tillgängligt material från erosion längs sidor och botten görs förslagsvis genom att studera 

vattendragets geometri och utifrån en bedömning av eroderbart djup längs fårans sidor och botten beräkna 

den totala volymen eroderbart material per längdmeter. Den totala volymen tillgängligt material från erosion 

beräknas sedan genom att multiplicera angiven volym med vattendragets längd. Till denna volym adderas 

bedömda tillgängliga massor från skred/ras i sidoslänterna längs ravinen för att erhålla total volym material 

tillgängligt för slamströmmar. För bedömning av tillgängligt material vid eventuella följande slamströmmar 

upprepas samma procedur.  
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2.3 Beskrivning av sedimenttransport i vattendrag 

Sedimenttransport sker genom erosion av jordpartiklar som, efter att de lossnat från vattendragets sida eller 

botten, transporteras med vattnet under en viss sträcka. Erosion är en naturlig processes som i vattendrag 

främst orsakas av strömmande vatten och is. Transporten av materialet sker sedan i olika former och längs 

olika sträckor innan det avlagras (sedimenterar) längs botten. De mest erosionsbenägna jordarna är 

ensgraderade och har en kornstorleksfördelning motsvarande finsand och mellansand (Figur 3). Vid mindre 

kornstorlekar (silt och ler) ökar motståndet mot erosion till följd av bindningskrafter (kohesion) mellan kornen. 

Vid beräkning av lossgörande och transport av sediment skiljer sig formlerna mellan friktionsjord och 

kohesionsjord. Inom ramen för föreliggande uppdrag har endast transport av friktionsjord beaktats, eftersom 

de aktuella slänterna förutsatts utgöras av morän och/eller relativt grov sedimentjord. 

 

Figur 3: Samband mellan strömhastighet, kornstorlek och sedimentets transporttillstånd (t ex Skredkommissionen, 1994). 

Sedimenttransport är en komplex process som är starkt beroende av kornstorlek, vattendjup, lutning, 

vattenflöde, och kompliceras av det faktum att de flesta sedimentavlagringar innefattar ett spektrum av 

kornstorlekar och inte bara en "representativ" storlek. Dessutom innefattar den totala sedimenttransporten 

olika typer av transport där transport av suspenderat material och bottentransport utgör de största delarna. 

De olika typerna av transporterat material kan kort beskrivas enligt nedan. 

- Bottentransport av den del av lasten som har mer eller mindre kontinuerlig kontakt med botten. Den 

måste således bestämmas i relation till den effektiva skjuvspänning som verkar direkt på kornytan.  

 

- Suspenderat material utgör den del av den totala transporten som inte har kontinuerlig kontakt med 

bottenmaterialet, utan transporteras som en konsekvens av vattnets turbulens och skjuvspänningen 

längs botten. 

 

- Viss transport sker också av mycket fina partiklar som transporteras nära ytan och som i princip 

aldrig avsätts/fälls ut på botten. Bottenmaterialets egenskaper säger således inget om materialet 

som kan transporteras med vattnet. 

Benämningen på sedimenttransporten kan variera beroende på materialinnehållet. Vid extrema nederbörds-

mängder skiljer man ofta på störtflod med högt materialinnehåll och störtflod (se Tabell 1 ovan). Viktandelen 
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fast material ligger enligt definitionerna i avsnitt 2.1 under 70 % respektive 40 %. Till skillnad från en 

slamström styrs vattenburen sedimenttransport enbart av vattnets krafter. 

2.4 Beräkningsmetod för dimensionerande sedimenttransport 

Att beräkna den totala mängden transporterat material kräver således en formel som kan förutsäga olika 

typer av transport av sediment. Processerna är komplexa och beräknade volymer kan skilja sig betydligt åt 

beroende på vilka formler som används.  

Nedan beskrivs översiktligt hur den totala transporten kan beräknas (enligt redogörelsen i Zhou (2001)). Den 

totala transporten beskrivs både enligt Bijker och Englund. 

Den totala sedimenttransporten beräknas enligt Bijker som följer:  

      (      (    (
 

       

)     )) 

Bottentransport, qB, uttrycks ofta i dimensionslös form där den relativa densiteten, s = ρs /ρ där ρs är 

materialets kompaktdensitet och ρ är vattnets densitet, representativ partikeldiameter, d, och gravitationen, 

g, ingår enligt:  

    
  

 √(   )  
 

Enligt Meyer-Peter gäller följande samband: 

 

     (     )
    

där     = Shields effektiva parameter     
  
  ⁄

(   )    
 

  
  = effektiv skjuvspänning (effectiv shear stress)  

   = Shields kritiska parameter  

Effektiv skjuvspänning beräknas som funktion av vattendjupet, h, medianvärdet på kornstorleken, d50, och 

den genomsnittliga vattenhastigheten, U, enligt:  

  
   

 

 
 

(

 
    

(   (
   

      
))

 

)

    

Bottenråheten, ks, kan antas motsvara bottenräfflornas höjd. Om information om räfflornas höjd saknas kan 

följande samband antas: Hr=100 d50. Konstanterna I1 och I2 beräknas genom numerisk integration enligt: 

         
 (    )

(   )  
∫ (

   

 
)
   

 

   

         
 (    )

(   )  
∫ (

   

 
)
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Konstanterna A och B beräknas enligt A = ks/h och B = z/h där     (   )⁄ ,    representerar 

fallhastigheten och    representerar friktionshastigheten (    √   ⁄  ). Fallhastigheten,   , beräknas som 

funktion av viskositeten,  , kornstorleken, och den relativa densiteten enligt:  

    

√(
   
   

)
 

    (   )      
   
   

   
 

Von Karman-konstanten       och bottenskjuvspänningen beräknas enligt:  

    
 

 
 (

    

(   (
   
  

))
 )   

Den totala sedimenttransporten beräknas enligt Englund som följer: 

         √
   

(   ) 
(

  
(    )    

)
   

 

Osäkerheterna vid beräkning av sedimenttransport är betydande och rekommendationen är att resultaten 

verifieras genom fältmätningar. För noggrannare beräkningar finns dessutom flera mjukvaror som kan 

användas för att modellera vattenflöden för att bestämma sedimentationsprocesser och flödeshastigheter 

som kan användas för att bedöma eventuella risker nedströms. 

2.5 Beräkning av Klass I-flöde 

Flöden med mycket långa återkomsttider (100 å eller mer) är svåra att beräkna och osäkerheten blir mycket 

stor då det normalt inte finns mer än 100 års observationer att utgå ifrån. Ett beräknat högsta flöde har 

istället tagits fram i enlighet mer Flödeskommitténs riktlinjer för dammdimensionering (dammar i flödes-

dimensioneringsklass I, Svensk Energi m fl, 2007). Någon återkomsttid kan inte anges för detta flöde, men 

det bedöms ligga i storleksordningen cirka 10 000 år. 

Beräkningen bygger på en systematisk kombination av kritiska faktorer (regn, snösmältning, hög mark-

fuktighet, högt vattenstånd i sjöar samt magasinfyllning i reglerade vattendrag) som läggs in i en hydrologisk 

modell för att beräkna det dimensionerade Klass I-flödet. Den dimensionerande nederbördssekvensen 

består av 14 dagar med regn och kulminerar dag 9 med dygnsnederbörder på mellan 120 och 150 mm 

(beroende på var i landet det aktuella området ligger), vilken läggs in i modellen och ersätter nederbörden 

under perioden. Syftet med detta angreppssätt är framförallt att säkerställa att de magasin som finns i 

modellen är så fulla innan nederbördstoppen kommer att effekter av magasinering och fördröjning är små. 

Nederbördssekvensen varierar över landet och korrektion görs för den specifika platsens höjd över havet 

och beroende av vilken tid på året som beaktas (enligt kartor och diagram i Svensk Energi m fl (2007).  

Nederbördssekvensen korrigeras dessutom för tillrinningsområdets storlek enligt:  

                                       (                              ) 
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Den maximala snösmältningen under en dag kan beräknas enligt graddagsmetoden (t.ex. Seibert, 2005), 

där: 

snösmältning = cm (T - Tm), 

där cm är en koefficient som anger den mängd snö som smälter per grad och dygn [mm/(°C·dygn)], T är 

lufttemperaturen och Tm är den så kallade tröskeltemperaturen över vilken snön börjar smälta. Baserat på ett 

stort antal tillämpningar av HBV-modellen i Sverige, ligger cm mellan 2 och 3,5 mm/(°C·dygn), där värdet 2 är 

lämpligt att använda för skogsområden och 3,5 för öppen terräng (Bergström, 1990).  

Under dygnet kan flödet tidvis överstiga dygnsmedelflödet, vilket kompenseras för med den så kallade 

momentanfaktorn (Vägverket, 2008). Momentanfaktorn beror av avrinningsområdets storlek och sjöandel. 

Momentanfaktorn närmar sig värdet 1 då avrinningsområdet växer och sjöandelen ökar. 
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3.0 FÄLTBESIKTNING OCH UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

3.1 Tidigare utförda undersökningar och utredningar 

Inom och i nära anslutning till det aktuella undersökningsområdet har ett antal geotekniska undersökningar 

och utredningar utförts tidigare. Resultat (t ex jorddjup, egenskaper etc) har inarbetats i föreliggande 

utredning. För fullständig redovisning av undersökningarna hänvisas till nedanstående utredningar och 

handlingar: 

 ”M2 Center – Ekhagen. Geoteknisk undersökning för ledningar och kablar”,  

Sweco Infrastructure AB, 2013-11-12, uppdr.nr. 1834513000. 

 ”Förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord. 

Jönköpings kommun, Jönköpings län”,  

SGI/MSB, 2011-07-07, SGI uppdr.nr. 14363, SGI diarienr 2-1008-0585. 

 ”Del av Ryhov 4:1, A6-området, Jönköpings kommun. Citygross. Planerat varuhus. Rapport A, 

dokumentation av geoteknisk undersökning”,  

Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB (BGK), 2009-03-17, uppdr.nr. 28226 (Jkp kommun 

akt nr 2009_2). 

 ”Risker för naturolyckor. Översiktlig inventering i Jönköpings kommun”, (Underlagsrapport 2 

Utbyggnadsstrategi för 150 000 invånare). 

SGI, 2009-05-27, uppdr.nr. 13836, diarienr 2-0812-0873. 

 ”Kv. Vapenrocken 5, A6-området, Jönköpings kommun. IKEA. Nybyggnad av lager”,  

Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB (BGK), 2007-03-12, uppdr.nr. 27013 (Jkp kommun 

akt nr 2007_13). 

 ”Kv. Vapenrocken 3 (Kv. Ryhov 4:1), Jönköping. Nybyggnad för Alpnaering. Geoteknisk undersökning”,  

Sweco VBB, 2005-11-25, uppdr.nr. 2201162000 (Jkp kommun akt nr 2006_7). 

 ”Kv. Vårfrylen och Vitpepparn, Ekhagen, Jönköpings kommun. Nybyggnad av bostadshus. Rapport 

nr 1, geotekniska undersökningsresultat med kommentarer och rekommendationer”,  

Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB (BGK), 2004-09-13, uppdr.nr. 24130 (Jkp kommun 

akt nr 2004-19). 

 ”Del av Ekhagen 3:1, Jönköpings kommun. Nybyggnad av punkthus. Rapport nr 1, geotekniska 

undersökningsresultat med kommentarer och rekommendationer”,  

Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB (BGK), 2003-10-29, uppdr.nr. 23162 (Jkp kommun 

akt nr 2003_23). 

 ”Ekhagen (Jära), Jönköpings kommun. Dokumentation av geotekniska undersökningsresultat”,  

Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB (BGK), 1999-12-17, uppdr.nr. 9109 (Jkp kommun 

akt nr 1999_22 samt tillhörande Geo-PM daterade 1999-12-22 resp. 2000-02-11 i Jkp kommun akt nr 

1999-23 resp. 2000_20). 

 ”A6. Friskvårdsanläggning, Översiktlig geoteknisk undersökning”,  

VIAK AB, 1989-03-30, uppdr.nr. 5016-151442 (Jkp kommun akt nr 1990_33). 
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 ”Utlåtande över grundundersökning för etapp I av industrianläggning för Saab-Scania Combitech AB 

inom norra delen av A6-området i Jönköping”,  

Arne Ohlson Konsulterande Ingenjörsbyrå (AO), 1985-04-11, uppdr.nr. 143.244A (Jkp kommun akt nr 

1985_17/19). 

3.2 Utförd fältbesiktning och utförda undersökningar  

3.2.1 Fältbesiktning 

Fältbesiktning av området utfördes under september 2014. Under två dagar (22-23/9) besiktigades ett antal 

delsträckor längs respektive ravin. De besökta delsträckorna hade i huvudsak valts ut i förhand baserat på 

tidigare utförda undersökningar och tillgänglig information om topografi. En förutsättning var att de skulle 

vara lokaliserade så att de, i kombination med befintliga fältprotokoll från tidigare utredningar, skulle utgöra 

en representativ bild av hela det undersökta området, d.v.s. av samtliga raviner längs den aktuella slänten. 

Flera av de utvalda sträckorna representerar områden med branta slänt- eller bottenlutningar då risken för 

skred och slamströmmar bedömdes vara som störst längs dessa sträckningar.  

Inför fältbesöket upprättades dessutom specifika mallar för fältprotokoll i syfte att möjliggöra en systematisk 

kontroll av samtliga delsträckor samt för att erhålla en god dokumentation av besöket att gå tillbaka till vid 

behov. De förhållanden som fältbesiktningen fokuserat på att studera sammanfattas i Tabell 2.  

Tabell 2: Studerade förhållanden under fältbesök 

Topografiska 
förhållanden 

- slänternas lutning 
- ravinernas bottenlutning 
- lutning och höjd av eroderade kanter längs bäckfåra 
- lutning och höjd av vattenfårans botten  

Hydrologiska 
förhållanden 

- storlek av vattenflöde i ravin 
- den vattenförande sektionens utformning, mått och egenskaper  
- ravinens bottenlutning 
- förutsättningar för vattenflöde på mark (avrinning, grundvattenbildning) 
- förutsättningar vid inlopp 
- vägtrummor 

Jord och berg 
förhållanden 

- jordart i slänt och längs ravinens kanter 
- jordens egenskaper (kornstorlek, packningsgrad mm) och dess potential att 

erodera 
- material i botten av ravinens vattendrag (jordart, platsspecifikt eller sedimenterat 

material, packningsgrad) 

Förstärknings- 
åtgärder 

- erosionsskydd 
- sedimentationsbassänger 

Tidigare 
inträffade 
jordrörelser 

- skred, ras eller släpp längs ravinens kanter/slänter 
- tecken på erosion längs ravinens kanter, slänter och botten 
- tecken på jordavlagringar (sedimenterat material) längs ravinens botten) 
- material i vattenflöde  

 

En översiktsbild av observationer vid besiktade områden och fältprotokoll från respektive område återfinns i 

BILAGA A och BILAGA B. Iakttagelserna i fält redovisas också i en databas där ravinernas egenskaper 

längs de besökta delsträckorna markerats med en viss färg baserat på t.ex. eroderad höjd, typ av 

bottenmaterial mm. Det redovisas var inom området som utlopp, skredärr och erosionsskydd observerats 

och var jordprover tagits i samband med fältbesöket. Jordprover representerar material i såväl slänter och 

eroderade kanter av bäckfåran som av sedimenterat finmaterial längs botten av fåran. Dessutom illustreras i 
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figuren vilket jordmaterial som bedöms dominera längs ravinerna. I databasen finns också en koppling till det 

fältprotokoll som beskriver respektive delsträcka.  

I Kapitel 5.0 återfinns en relativt utförlig beskrivning av respektive ravin och dess avrinningsområde baserat 

på utförd besiktning samt övrigt tillgängligt underlagsmaterial. I Figur 4 återfinns benämning på respektive 

ravin och tillhörande avrinningsområde. 

3.2.2 Utförda undersökningar 

I samband med föreliggande utredning har kompletterande geotekniska undersökningar utförts. Syftet med 

dessa har främst varit att fastlägga aktuell jordtyp och eventuell variation inom området. 

3.2.3 Fältundersökningar - provtagning 

Vid platsbesök 2014-06-26 togs 2 st jordprover ut på ca 2-4 m djup under markytan, i skredärret vid golf-

banan i ravin 6. I samband med besiktning av samtliga raviner 2014-09-22 – 2014-09-23 togs ytterligare 

jordprover ut i samtliga raviner. Dessa prover är ytliga och togs främst ut i den eroderade strandkanten.   

Lägena för provtagningen har tolkats från kända föremål i terrängen och proverna benämns med 

ravinbeteckning samt ungefärlig längd från det nedströms inloppet. Samtliga jordprover har klassificerats i 

fält och redovisas i BILAGA C. Resultatet beskrivs också under respektive delområde i kapitel 5.0. 

3.2.4 Laboratorieundersökningar 

För sju jordprover, från ravin 1, 2, 3, 6, 7 och 9, bestämdes kornstorleksfördelningen på laboratorium. 

Laboratorieundersökningarna utfördes under juli och oktober 2014 på Chalmers geotekniska laboratorium i 

Göteborg och omfattade följande: 

 Tvättsiktning, 7 st jordprover, för bestämning av kornstorleksfördelningen (>0,063 mm) (BILAGA C) 

 Sedimentationsanalys, 1 st jordprov, för bestämning av andelen lera i jorden (<0,063 mm) (BILAGA C) 
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4.0 OMRÅDESBESKRIVNING 

4.1 Utbredning och topografi 

Det aktuella området ligger i stadsdelen Ryhov i Jönköping och sträcker sig från väg E4 i väster till och med 

golfbanan i öster, se Figur 4. Området innefattar i huvudsak handelsområdet A6 och Ryhovs sjukhus, skogs-

slänten med raviner samt golfbanan på höjden. Utredningsområdet är ca 3,5 km från norr till söder och 

knappt 5 km från väster till öster. I Figur 2 syns det område inom vilken framtida exploatering är planerad. 

Slänten karakteriseras av ett stort antal bäckraviner där vattendragen rinner från sydost mot nordväst. 

Berget går i dagen i öster, i anslutning till golfbanan, och markytan ligger där på nivån ca +220 - +250. 

Handelsområdet A6 ligger på nivån ca +100 - +105. Ravinernas högsta punkt ligger på nivån ca +150 - +170 

och de är generellt ca 800-1500 m långa. Ravinernas lutning ner mot handelsområdet varierar, men 

medellutningen är ca 1:10 -1:20 (ca 5-10 %). Ravinerna är upp till ca 14 m djupa och sidoslänterna är 

generellt relativt branta, ca 1:1-1:5. 

I slänten ligger en hotell- och konferensanläggning, golfbanans klubbhus och verkstad, men utgörs för övrigt 

av naturmark. Slänten genomkorsas av ett antal mindre vägar, grusvägar. 

 

Figur 4 Utredningsområde.  
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4.2 Nederbörd och avrinningsförhållanden 

Årsnederbörden i närheten av området A6 och Ryhov ligger kring 700 mm. Variationen är stor under året, 

vilket framgår i Tabell 3 där korrigerade nederbördsmängder presenteras i form av månadsmedelvärden för 

perioden 1995 till 2013. Korrigering av värdena görs för att kompensera för de systematiska underskott som 

nederbördsinstrumenten visar enligt Dahlström (2006). 

Tabell 3: Korrigerade medelvärden för nederbörd (mm) vid mätstationen TRS Ekhagen under perioden 1995 till 2013. 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år 

35 26 27 40 62 96 91 85 64 73 54 41 693 

 

En del av nederbörden avdunstar, tas upp av växternas transpiration eller magasineras som grundvatten 

eller i sjöar. Generellt ligger avdunstningen i området mellan 400 mm/år och 500 mm/år vilket resulterar i en 

nettonederbörd på mellan 200 mm/år och 300 mm/år som således tas upp genom växternas transpiration, 

magasineras eller avrinner från området. Avrinningen från området A6 och Ryhov sker via dagvattennätet 

ned mot Rocksjön och vidare till Vättern. 

4.3 Klimatkorrigerad nederbörd  

Förändringar i nederbörd väntas ske framöver till följd av de globala klimatförändringarna. I SMHI (2011) har 

en analys av framtida klimat i Jönköpings län genomförts. Där ingår bland annat en bedömning av hur 

klimatförändringen kommer att påverka kortvariga intensiva regn. I analysen har 30-minuters nederbörds-

data använts i åtta regionala klimatmodeller. En betydande spridning i resultaten visar på betydande 

osäkerheter i analyserna, på grund av att det gäller just klimatscenarier, men också då det handlar om 

extrem korttidsnederbörd som normalt varierar kraftigt. 

Under de närmsta decennierna visar resultatet på mycket små förändringar i korttidsnederbörden, medan 

ökningen i ett längre perspektiv är större. I mitten av seklet uppskattas förändringen till ca 10-20 % och i 

slutet av seklet till ca 30 %. 

4.4 Lokala avrinningsförhållanden 

Avrinningen mot bäckravinerna sker delvis från det omkringliggande skogsområdet och delvis från golfbanan 

sydost om ravinerna. Det studerade området omfattar ett avrinningsområde som totalt täcker ett område på 

ca 5,2 km
2
. Avrinningsområdet för respektive bäckravin har uppskattats utifrån den topografiska karta, och 

storleken av dessa varierar mellan ca 0,2 km
2
 och ca 1,2 km

2
 (Figur 5). 
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Figur 5: Översiktskarta – terrängmodell med avrinningsområden 

Hur stor avrinningen under ett visst nederbördstillfälle blir beror av vegetationen och de topografiska och 

hydrauliska förhållandena. Grundvattenytan har i samband med tidigare fältundersökningar inom området 

observerats ligga ca 1-2 m under markytan inom handelsområdet. Högre upp i slänten har djupet till grund-

vattenytan uppmätts vara större, ca 2-4 m. Grundvattenytans läge bedöms dock vara kraftigt årstids- och 

nederbördsberoende och kan därmed variera stort. Inga tidigare utförda portrycksmätningar har återfunnits. 

Mot bakgrund av topografin och jordens karaktär bedöms dock portrycket vara hydrostatiskt från grund-

vattenytan. I anslutning till bäckarna ligger grundvattenytan nära markytan och står i förbindelse med det 

rådande vattenståndet i respektive bäck. 

Vegetationen i skogsmarken utgörs i huvudsak av lövskog och marken är generellt gräsbevuxen. Slänterna i 

riktning mot bäckravinerna är delvis branta, och fuktigheten varierar över området som i vissa områden är 

mycket blöta och andra relativ torra.  

Avrinningen från golfbanan bedöms vara relativt stor. En golfbana är generellt väldränerad, men 

observationer i fält tyder på att stor del av avrinningen sker som ytavrinning över golfbanan. Vatten som 

infiltrerar avrinner sannolikt via dräneringssystem i riktning mot ravinerna och den del som bildar grundvatten 
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avrinner även det i riktning mot ravinerna. En viss volym vatten magasineras i den omättade zonen eller i 

dammar. Lutningen ligger generellt kring 5 % och 10 %, men är lokalt såväl brantare som flackare. 

Bäckfårornas bredd varierar mellan ca 0,3-1,5 m. Vattenståndet i bäckarna är nederbörds- och årstids-

beroende. Vid nu utförd besiktning varierade vattendjupet på de karterade platserna mellan några få cm till 

ca 0,3 m. Vatten som avrinner från områdena kommer ledas via bäckravinerna. Ravinernas egenskaper, så 

som tvärsektion, lutning och längd varierar längs och mellan raviner vilket beskrivs närmre i kapitel 5.0 . 

Nedströms ravinerna rinner vattnet vidare i dagvattennätet. 

4.5 Tidigare erfarenheter  

Enligt uppgift från Jönköpings kommun, Räddningstjänsten och Tekniska kontoret, så inträffade fredagen 

den 26/7 2013 ett mycket intensivt regnoväder med centrum över nu studerat område. Enligt uppgift kom ca 

70 mm regn på ca 1,5 h, vilket ungefär motsvarar ett 100-årsregn. Intensiteten var stor över aktuell slänt. 

Effekten blev höga flöden och att mycket jordmaterial/sediment strömmade med vattnet ner till intagen, men 

också ut på vägar och parkeringar inom handels- och sjukhusområdet. Vattenmassorna och jordmaterialet 

orsakade stora problem och skador.  I samband med det intensiva regnandet så inträffade också minst två 

skred/ras i ravinernas sidoslänter, vilka bidrog till de stora mängderna sediment som transporterades 

västerut. Skreden/rasen beskrivs mer i detalj i kapitel 9.0. Figur 6 - Figur 8 visar hur området såg ut strax 

efter störtskuren. 

Skogs- och naturvårdsförvaltare Anders Strandh på Tekniska kontoret i Jönköping kommun besiktigade den 

aktuella slänten inklusive ravineran strax efter skyfallet 2013 och hans fotodokumentation har också utgjort 

underlag för föreliggande utredning. 

 

 

Figur 6 Inlopp 4, 2013-07-26. Källa: Jönköpings kommun. 



 
STABILITET OCH SLAMSTRÖMMAR, JÖNKÖPING 

  

2015-05-13 
Uppdragsnummer 1351220586 19  

 

 

Figur 7 Transporterat jordmaterial nedströms inlopp 1 och 2. Källa: Jönköpings kommun. 

 

 

Figur 8 Mittbarriären på väg E4 fungerade som dammvall och det östra körfältet var vattenfyllt. Källa: Jönköpings 
kommun. 

 

För att erhålla viss kompletterande information om händelsen i juli 2013 samt hur området kring A6 och 

Ryhov generellt påverkas vid nederbörd kontaktades ytterligare ett antal personer med god kännedom om 

området och problematiken. Nedan har huvuddragen från samtalen sammanfattats i punktform. 

Erfarenheterna har beaktats vid analysen av stabilitetsförhållandena och förutsättningarna för slamströmmar. 
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Jan-Eric Bengtsson, VA-chef, Jönköpings kommun, efter telefonsamtal 2104-10-17: 

 I samband med händelsen i juli 2013 fördes mest sediment ner till inlopp 3 och 4, samt vid Eurostop, 

d v s längre söderut (nedanför ravin 6). Ledningssystemen fylldes och ytvattnet hittade nya 

rinnvägar.  

 Dagvattennätet och inloppen är dimensionerade för 10-årsregn, men klarar troligtvis även ett 30-

årsregn utan större problem. 

 Efter varje stort regn rensar de inloppen med grävmaskin, d v s många gånger per år. Generellt 

behöver inlopp 1 och 2 rensas mest, men även i inlopp 4 hamnar en hel del sediment. I inlopp 3 

hamnar generellt mindre material och inte mycket sediment. Det som rensas bort är sediment, d v s 

grov sand/silt, sten samt grenar, kvistar och löv, som annars snabbt dämmer. 

 

Rolf Landin, Driftansvarig VA-nät, Jönköpings kommun, efter telefonsamtal 2104-10-23: 

 Efter det intensiva regnet i juli 2013 rensades väldigt mycket material (sediment) bort från inloppen 

och handelsområdet nedanför ravinerna. Det finns inga uppgifter om hur stor volym massor som 

transporterats bort, men uppskattningsvis rörde det sig om många hundra kubikmeter. 

 En vanlig höstmånad med en hel del regn lägger vanligen en person med lastbil ca 20-30 

arbetstimmar på att rensa inloppen från massor (vilket uppskattas motsvara i storleksordningen ca 

50-150 m
3
 massor). Alla inlopp, d v s 1-4 rensas. Längre söderut finns inga inlopp eller andra 

anläggningar som behöver rensas. 

 Inloppen är enbart dimensionerade för vatten och sediment, grenar, löv mm som hamnar i inloppen 

skapar problem i form av dämning. Inloppen har byggts om ett flertal gånger de senaste 20 åren. 

 

Staffan Petterson, Head Greenkeeper på A6 Golfklubb, efter samtal 2014-06-26 samt 2014-10-21: 

 Ravinerna äter sig in mot golfbanan genom erosion, släpp och skred. 

 Över de gräsbevuxna ytorna på golfbanan rinner i princip allt vatten av och i princip inget 

jordmaterial (sediment) dras med från dessa ytor. 

 Grundvatten strömmar på sina ställen ut längs ravinernas sidoslänter och drar med sig sediment, 

främst silt, hela tiden. 

 Risken för ras/skred bedöms vara störst i ravin 6, följt av ravinen norr om konferenscentret (ravin 2 

b) och ravinen vid golfbaneverkstaden (ravin 4). 

 Vid händelsen i juli 2013 svämmade dammen vid golfbaneverkstaden (ravin 4) över och vatten rann 

ca 1 m över vägen (dammvallen) ner mot ravinen. 

 Mycket vatten kommer från bondgården uppströms golfbanan, där det finns ca 150 ha öppna ytor 

varifrån mycket sediment förs med vattnet över golfbanan och vidare ner i ravinerna. 
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4.6 Tidigare utförda åtgärder och konstruktioner 

Under åren har ett antal åtgärder, i form av inlopp, erosionsskydd, trummor och dammar, utförts i anslutning 

till ravinerna. I Kapitel 5.0 finns en beskrivning av respektive delavrinningsområde och ravin och där beskrivs 

även befintliga åtgärder/konstruktioner. 

Strax öster om A6 handelsområde och Ryhovs sjukhus mynnar ravinerna ut och vattnet leds via inlopp vid 

släntens fot vidare i dagvattennätet. Inloppen vid ravin 1, 2 och 4 utgörs av en dammkonstruktion med 

fångstgaller och anslutande kulvert, se exempel i Figur 9. Inloppet vid ravin 3 utgörs av en gallerförsedd 

trumma. Övriga inlopp utgörs av enklare konstruktioner, t ex mindre trummor eller diken via vilka vattnet från 

ravinerna leds vidare till dagvattennätet. Inloppen och dagvattennätet är dimensionerade för nederbörd med 

10-års återkomsttid, men klarar enligt uppgift även ett 30-årsregn. 

Erosionsskydd av krossmaterial är utlagt i de nedre delarna, strax öster om handelsområdet, av ravin 1-6. 

Sträckan med erosionsskydd varierar mellan 20-150 m. I något fall är erosionsskydd även utlagt där sido-

ravin ansluter till huvdravin samt i anslutning till trummor. 

Längs ravinerna finns också ett antal trummor under de korsande vägarna. Trummorna är generellt av 

betong och diametern varierar mellan 300-800 mm. 

I den övre delen av ravin 2, 4 och 6 finns i anslutning till golfbanan anlagda dammar. 

 

Figur 9 Inlopp 1. Inlopp med fångstgaller till anslutande kulvert. 
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5.0  RAVINERNA OCH DERAS AVRINNINGSOMRÅDEN 

I följande kapitel beskrivs ravinerna utifrån observationer i fält, jordartsklassificering på laboratorium och 

lutningar från kartmaterial. Bottenlutningen har tagits fram för ca 20 m långa segment, vilka ligger till grund 

för de max- och minlutningar som presenteras. Både brantare och flackare lutningar förekommer således 

längs ravinernas sträckning. En översiktsbild av besiktade områden samt fältprotokoll från besiktningen 

återfinns i BILAGA A och BILAGA B. 

5.1 Område 1 

Område 1 är lokaliserad längst norrut i det studerade området. Den övre delen av ravinen (längst i öster) är 

relativt grund och rinner över den relativt flacka golfbanan. Något längre västerut blir slänterna kring vatten-

draget betydligt brantare (>1:3) och högre, men ligger generellt på ett visst avstånd från vattendraget. 

Slänten upp mot den trafikerade Nässjövägen i norr är långsträckt och medelbrant. Vattendragets djup 

(tolkat från de eroderade kanterna) ligger på ca 0,2 m där området kring vattendraget är flackt. Vid brantare 

slänter nära vattendraget är erosionen betydligt större och släpp förekommer i bäckfårans kanter. Mindre ras 

och släpp i bäckfårans kanter förekommer också i anslutning till befintliga utlopp.  

 

Figur 10: Vattendraget i närheten av släntens fot.  

Slänterna och bäckfårans kanter utgörs av morän med varierande innehåll av ler, silt, sand och grus (se 

siktkurva i BILAGA B). Bottenmaterialet utgörs av block, stenar, sand och silt. Erosionen längs vattenfårans 

är påtaglig redan högt upp i ravinens sträckning (långt österut) och kan antas vara betydande längs större 

delen av ravinens sträckning. Vattenhastigheten upplevs som hög och vattnet är grumligt.  Observationer har 

gjorts som tyder på att skred historiskt har förekommit i den södra slänten ned mot bäckfåran.  

Ravinens bottenlutning ligger i medel på ca 7 %, och varierar mellan en lägsta lutning på ca 2 % och en 

högsta lutning på ca 18 %. Sidoslänternas lutning varierar generellt mellan ca 1:2 – 1:4, men det finns också 

ett flertal mycket branta partier, framförallt söder om vattendraget, där lutningen är >1:1.  

Inloppet är utformat som en dammkonstruktion med fångstgaller och anslutande kulvert med erosionsskydd 

längs den del av ravinen som är närmast inloppet. 
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5.2 Område 2 

Den övre delen av området som leder ner till ravin 2a rinner i mindre bäckar längs golfbanan och delvis som 

ett vattenflöde över golfbanan, där erosionen bedöms vara mycket begränsad. Nedströms golfbanan rinner 

vattenflödet i en mindre bäckfåra i rik växtlighet. Längre nedströms, strax innan sammanslagningen med 

ravin 2b, är erosionen längs bäckfårans kanter påtaglig. Slänterna kring ravinen är generellt flacka (<1:3), 

men vattendraget har eroderat ner kring en meter under den ursprungliga markytan.  

 

Figur 11: Vattendrag 2a nedströms golfbanan (till vänster) samt strax innan sammanslagning med 2b (till höger).  

Den övre delen av avrinningsområdet för Ravin 2b rinner i mindre vattendrag längs golfbanan. Viss erosion 

sker sannolikt längs vattenfåran, men volymerna bedöms vara små och ett antal anlaggda dammar längs 

vattenfårans sträckning bidrar sannolikt till sedimentation av material som eventuellt transporterats 

nedströms. Jordmaterial tillgängligt för vidare transport med vattenflödet har observerats i närheten av 

befintliga utlopp där släpp och ras observerats. Vid utloppet från den mest nedströms liggande dammen har 

ett mindre skred inträffat. Nedan skredet rinner vattenflödet i ett mindre vattendrag med mycket begränsad 

erosion. Ytterligare längre nedströms är vattenfåran bred och vattenfårans djup, d.v.s. höjden av de 

eroderade kanterna, ökar med närheten till utloppet. Strax uppströms sammanslagningen med Ravin 2a är 

fårans eroderade höjd upp mot en meter på sina ställen och mindre släpp och ras har observerats längs 

fåran kanter. Slänterna kring ravinen är medelbranta (ca 1:2-1:4) och längs vissa sträckor relativt höga. 

Lokalt finns partier med mycket branta sidoslänter (lutning > 1:1). 
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Materialet i slänter och i bäckfårans kanter består av löst packad morän med varierande innehåll av ler, silt, 

sand och grus (se siktkurva i BILAGA C). Vattenfårans bottenmaterial utgörs av finkornigt material, stenar 

och block. Vattenfårans bottenlutning ligger i medel på ca 7 %, och är som störst ca 29 % längs ravinens 

sträckning.  

I höjd med ravinernas sammanslagning, och ner mot dess inlopp är de eroderade kanterna grunda. Däremot 

ser erosion ut att ske av den korta men relativt branta slänten mot bilvägen söder om ravinen. Inloppet är 

utformat som en dammkonstruktion med fångstgaller och anslutande kulvert med erosionsskydd längs den 

del av ravinen som är närmast inloppet.  

5.3 Område 3 

Avrinningen i den övre (östra) delen av område 3 sker via en mindre bäck i ett flackt område. Strax längre 

västerut finns dock tecken på en betydlig erosion som framförallt sker längs bäckfårans kanter, och som 

resulterat i att vattenfåran är vid och grund. Närmre utloppet är erosionen längs kanterna mer begränsad och 

sker snarare på djupet. Två mindre bäckar ansluter till ravinen i mitten av dess sträckning. Erosionen längs 

bäckarnas kanter och botten är mycket begränsad. Mindre släpp och ras observerades längs bäckfårans 

kanter även där lutningen var flack.  

Materialet i området utgörs av sandig morän (se siktkurva i BILAGA C) och botten av block, stenar och 

finkornigt material (Figur 12). Vattendragets bottenlutning ligger i medel på ca 8 %. Under ett fåtal kortare 

delar av sträckningen är lutningen såväl mindre som större och varierar mellan ca 2 % och ca 17 %. 

 

Figur 12: Vattendragets bottenmaterial består av såväl finkorniga partiklar som stenar och block. 

Strax uppströms inloppet leds vattenflödet genom en kanal i ett område med fyllnadsmaterial innan det når 

vattendragets inlopp som utgörs av en gallerförsedd trumma vid släntens fot. I anslutning till inloppet är 

större stenar utlagda som erosionsskydd. 

I den övre delen v ravinen har sidoslänterna en lutning på ca 1:2-1:4, medan slänterna i den nedre delen av 

ravinen (närmare inloppet) är relativt flacka (<1:4). 
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5.4 Område 4  

Från golfbanan avrinner vatten via vattendrag i mindre skogspartier på golfbanan. Materialet som 

observerats längs bäckfåran är längs vissa sträckor mycket hårt packad silt. Vattnet har längs denna sträcka 

hög hastighet och erosionen är djup och bäckfåran smal. Vattnet samlas upp i en anlagd damm där viss 

sedimentation av partiklar sker innan vattnets via en trumma förs vidare till ravinen strax nedströms. Enligt 

uppgift (se kapitel 4.5) var dammen översvämmad vid det extrema nederbördstillfället 2013 och vatten 

strömmade då även över vägen/dammvallen.  

Nedströms dammen har ett skred inträffat på motsatt sida en anlagd väg. Skredet är av betydande 

omfattning och sluttningen är nu mycket brant och hög ner mot ravinens sträckning (Figur 23). Nedströms 

golfbanan är slänterna söder om vattendraget branta (lutning >1:2). Erosionen längs bäckfårans botten och 

kanter är påtaglig, med omkring 1 m höga kanter och med en sträckvis bred kanal. 

 

Figur 13: Vattendraget uppströms dammar (till vänster) och nedströms dammar och skred (till höger). 

En dammkonstruktion/sedimentationsdamm är anlagd efter omkring halva ravinens sträckning, vilket 

sannolikt gynnar sedimentationen av partiklar. Nedströms dammen är erosionen, liksom uppströms, påtaglig 

både längs botten och dess kanter (ca 1 m djup).   

Materialet utgörs avsandig morän (delvis hårt packad) med stenar block sand i botten. Ravinens 

bottenlutning ligger i medel på ca 9 %, med en största lutning på ca 45 % (vid skredärr).  
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Närmast inloppet i väster är en sträcka av ca 100 m erosionsskyddat genom att större stenar finns utlagda 

och formar en kanal i riktning mot ravinens inlopp. Inloppet utgörs av en dammkonstruktion med fångstgaller 

och anslutande kulvert. Strax uppströms inloppet och erosionsskyddet är erosionen längs fårans kanter liten 

(ca 0,2) och slänterna kring ravinen flack.  

5.5 Område 5  

Avrinningen i område 5 sker till stor del över golfbanan, där erosionen kan antas vara begränsad. Nedströms 

golfbanan sker sannolikt erosion både längs vattendragets kanter och botten. Erosionen sker i huvudsak på 

bredden längs större delen av vattendragets sträckning, vilket orsakar ras inom de delar där sidoslänterna är 

branta. Området är dock generellt flackt, så är risken för ras längs vattendragets kanter bedöms vara 

begränsad.   

I slänter och eroderade kanter längs vattendraget utgörs materialet av siltig morän. Bottenmaterialet utgörs 

av större block och stenar som varvas med finkornigt material som på sina ställen sedimenterat i stora 

volymer. Ravinen bottenlutning ligger i medel på ca 8 %, med en största lutning på ca 19 %. 

I den övre samt nedre delen av ravinen har sidoslänterna generellt en lutning på ca 1:3-1:5, men längs en 

sträcka däremellan förekommer brantare släntpartier (lutning ca 1:2-1:3). 

Längst i väster leds vattnet via en trumma under en mindre väg och vidare ut i ett dike som löper längs 

Regementsgatan.  

5.6 Område 6 

Avrinningen i den högre belägna delen av område 6 (mot ravin 6a) sker via ett vattendrag som sträcker sig 

längs ett relativt flackt område, men där vattendraget eroderat ner djupt och resulterat i mycket branta och 

höga kanter längs fårans sträckning. Bottenmaterial och den nedre delen av bäckfårans kanter utgörs av 

mycket hårt packad sandig morän (se siktkurva i BILAGA C), delvis med större stenar och block i fåran 

(Figur 14). Längs delar av ravinen finns sedimenterat finmaterial på botten. Djupet på fåran varierar och är 

drygt 1 m innan sammanslagningen med ravin 6b och därefter mycket grund för att längre nedströms 

återigen bli mycket djup och smal med branta kanter längs fåran.  

I den övre (östra) delen av område 6b rinner vattendraget längs golfbanan. Viss erosion bedöms kunna ske 

längs vattenfåran, men volymerna är små. I anslutning till golfbanan finns ett flertal anlagda dammar i 

ravinens sträckning. Jordmaterial skulle kunna bli tillgängligt för vidare transport med vattenflödet i samband 

med släpp i dammarnas kanter. Framförallt dammarnas övre (uppströms) kanter i närheten av befintliga 

utlopp, där släpp och ras också har inträffat sedan innan, bedöms vara känsliga. Förutsättningarna för 

eventuellt material att sedimentera i anlagda dammar vid golfbanan är dock goda, vilket innebär att 

materialtransporten från den övre delen av ravin 6b bedöms vara mycket begränsad, vilket i sammanhanget 

innebär att den är obetydlig.  

Strax nedströms dammen längst västerut, intill en grusväg, har ett skred skett där delar av golfbanan fallit 

ner mot ravinen (Figur 26). Vid utloppet nedströms dammen är vattendragets lutning relativt brant och 

vattenfåran har eroderat ner i en hård lera. Större stenar och block ligger också delvis i fåran. Längre 

nedströms flackar vattendraget ut och bottenmaterialet utgörs av sedimenterat finkornigt material blandat 

med större stenar och block. Vattendraget är omkring 1 m brett vid vattenytan, och något eroderat längs 

kanterna. Bäckfårans kanter utgörs av siltig lera eller lerig silt (se siktkurva i BILAGA C). Närmast 

vattendraget är lutningen flack, men på längre avstånd är slänterna brantare (>1:2) och relativt höga. 
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Figur 14: Vattendragets botten utgörs av hårt packad sandig morän (till vänster) och har djupa, branta, kanter (till höger). 

Vattendragets bottenlutning ligger i medel på ca 9 %, och har en maximal lutning på ca 38 % (vid skredärr). 

Drygt 100 meter från inloppet rinner ravin 6a och 6b ihop. Inloppet utgörs av en trumma under vägen. Ingen 

sedimentationsbassäng eller liknande har anlagts. Ytterligare ett mindre vattendrag, från diket längs 

bilvägen, ansluter till ravinen strax innan inloppet.   

5.7 Område 7 

Hela ravinens sträckning går genom ett skogsområde med höga och medelbranta slänter. Vattenflödena är 

relativt små och erosionen är mycket begränsad i den övre delen av ravinen för att sedan öka något längre 

nedströms (Figur 15). Erosion längs vattendragets kanter har medfört ett mindre antal små släpp och ras vid 

sidoslänternas nedre del, d v s i anslutning till vattendraget.  

Också i den nedre (västra) delen av ravinen är vattenflödet relativt lugnt och erosionen begränsad både i 

botten och längs vattendragets kanter. I botten av vattendraget finns växtlighet och löst packat sedimenterat 

finmaterial, vilket också tyder på att vattenflödena generellt är låga.  

Materialet längs slänter och bäckfåra utgörs av siltig lera eller lerig silt (se siktkurva i BILAGA C). Bäckfårans 

botten utgörs delvis av stora block och stenar. Mellan dessa finns finmaterial som är löst packat och som 

sannolikt har sedimenterat längs sträckningen. Längs större delen av sträckningen begränsas vattenfårans 

bredd till ca 0,5 m, men på sina ställen är den upp till 1 m bred. Vattnet är relativt klart i vattendraget. 
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Figur 15: Medelbranta slänter ner mot vattendraget.  

Ravinens bottenlutning ligger i medel på ca 9 %, med en maximal lutning på ca 12 %. Sidoslänterna är 

generellt branta (lutning >1:2) söder om vattendraget, och något flackare (lutning ca 1:2-1:4) norr om 

detsamma.  

Vid släntens fot leds vattnet i en trumma under en mindre väg och ut i diket längs Regementsgatan.  

5.8 Område 8 

Både ravin 8a och 8b rinner genom skogsområden, delvis med höga medelbranta slänter (lutning ca 1:2-1:4) 

som utgörs av siltigt material.  Slänten ner mot vattendraget är brantare (lutning ca 1:2) längs en kortare 

stäcka i den nedre delen av ravin 8b, men det finns inga tecken på skred eller rasrisk i anslutning till 

vattendragen. Vattendragen utgörs av mindre bäckar med relativt små vattenflöden och mycket begränsad 

erosion.  

Jordmaterialet i området utgörs av lerig silt eller siltig lera. Vattendragets botten utgörs av block, sten och 

löst packad sand som sannolikt sedimenterat längs ravinernas sträckning. Ravinens bottenlutning ligger i 

medel på ca 9 %, med en maximal lutning på ca 17 %  

Ravin 8a upphör i ett våtmarksområde strax öster om en mindre fabrik. Därefter är rinnvägen diffus, men intill 

fabriken finns två mindre svackor där vatten leds ner från våtmarken till ett dike varifrån vattnet verkar hitta 

ner till dräneringsledningar och vidare i dagvattenledningar under mark. Ravin 8b rinner ner i samma dike 

och in i en dagvattentrumma under parkeringen vid fabriken.   
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Figur 16: Vattendrag 8a i närheten av släntens fot och vattendrag 8b strax innan dess inlopp vid släntfot.  

5.9 Område 9 

Ravin 9 rinner genom skogsområden, delvis med höga medelbranta slänter (lutning ca 1:2-1:4) som utgörs 

av lerig silt eller siltig lera (se siktkurva i BILAGA B) (Figur 17). Vattenflödena i både ravin 9a och 9b är låga 

och erosionen mycket begränsad. Längs kortare partier är slänterna branta (>1:2) och det kan finnas en viss 

risk för skred. Generellt betraktas dock risken som liten. Även erosionen längs bäckfårorna är mycket 

begränsad, möjligtvis bortsett från viss erosion längs västra sidan av ravin 9b. Det syns inga tecken på skred 

eller ras längs slänternas sidor. Materialet i bottenfåran utgörs av block och sten som varvas med finkornigt 

löst packat material ovan hårt packad silt. Vattnet i vattendraget är relativt grumligt. 

Erosionen längs bäckfårans kanter är något mer påtaglig längs vattenfårans kanter i ravin 9c. Det handlar 

dock fortfarande om en mindre mängd material. Eroderbart material finns också i vattenfårans botten där 

block och stenar varvas med finkornigt material. Mindre släpp i släntfot, nära vattenlinjen, har observerats. 

Materialet utgörs av lerig silt eller siltig lera.  



 
STABILITET OCH SLAMSTRÖMMAR, JÖNKÖPING 

  

2015-05-13 
Uppdragsnummer 1351220586 30  

 

 

Figur 17: Vattendrag i höjd med sammanslagning mellan 9b och 9c. 

Medellutningen för ravinernas botten ligger på ca 8 % och avtar generellt nedströms och närmast utloppet 

(ca 500 m) ligger bottenlutningen mellan ca 2 % och ca 5 %. Den maximala lutningen längs ravinernas 

sträcka uppgår till ca 19 %.  

Längst i väster rinner vattnet ut i ett större vattendrag som rinner vidare under vägen i en stor vägtrumma.  

5.10 Sammanställning av områdets egenskaper och förutsättningar 

Vattendragens karaktär skiljer sig över området, både längs ravinerna och mellan de olika ravinerna. I delar 

av området är ravinerna djupa och breda med eroderade kanter och ras längs slänter och där andra snarare 

utgörs av små bäckar som omges av rik växtlighet och flacka slänter. Generellt är ravinerna i den norra och 

de centrala delarna av slänten djupare och bredare med högre risker för erosion och ras, medan ravinerna i 

de södra delarna snarare utgörs av grunda, smala, bäckfåror med relativt små flöden. Även i de östra 

delarna, där ravinerna startar i närheten av golfbanan, utgörs vattendragen snarare av mindre bäckar och 

vattendrag.  

Ras och släpp i vattendragens kanter är generellt mer förekommande i den norra delen av området, men har 

i viss utsträckning observerats över hela området. I anslutning till befintliga utlopp observerades ras och 

kraftig erosion längs hela ravinernas sträckning. Större ras eller skred observerades däremot endast på ett 

fåtal platser, i huvudsak vid ravin 4 och ravin 6b nedströms golfbaneområdet och anlagda dammar. Även i 

ravin 2b har ett liknande ras, men av betydligt mindre omfattning, skett nedströms en anlagd damm.  

Jordmaterialet utgörs i huvudsak av morän med varierande innehåll av ler, silt, sand och grus siltig morän 

Generellt är jordmaterialet av grövre fraktioner i den norra delen av området och av finare fraktioner i den 

södra delen av området där det till stor del utgörs av ler och silt. Längs enskilda raviner i områdets centrala 

delar utgörs materialet istället av mycket hårt packad silt. Även den leriga silten/siltiga leran i de södra 

delarna av området är delvis mycket hård.  Materialet längs vattendragens botten består huvudsakligen av 

större block och stenar varvat med finkornig sand och silt. I brantare partier dominerade de större blocken 

medan sedimenterat finmaterial dominerade i flackare delar. I den södra delen av området där vattenflödena 
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i huvudsak var små och hastigheterna låga observerades växtliget i botten eller längs kanterna av 

bäckfåronar. 

Ravinernas bottenlutning ligger i medel kring ca 8 %, men lokalt är lutningen såväl brantare som flackare, se 

sammanställning i Tabell 4. I tabellen har ravinerna har graderats mellan 1-3 beroende på fältbedömningen 

av den potentiella materialtransportens omfattning. Graderingen visar på den inbördes ordningen mellan 

ravinerna där 3 motsvarar den största omfattningen.  

 

Tabell 4: Sammanfattning av ravinernas egenskaper med bedömning av den potentiella materialtransportens relativa 
omfattning. 

Område 

Förutsättningar och fältbedömning av erosion samt skred/rasrisk 
Potentiell 
material-
transport 

Area 
(km

2
) 

Bottenlutning
1
 (%) 

(medel (min, max))  
Material Erosion 

Skred/rasrisk i 
strandkant (nedre 
delen av slänten) 

1 0,41 7 (2, 18) Morän (lera, silt, sand, grus) Stor Stor 3 

2 1,15 7 (2, 29) Morän (lera, silt, sand, grus) Stor Stor 3 

3 0,55 8 (2, 17) Sandig morän Medel Medel 2 

4 0,46 9 (2, 45) 
Sandig morän (delvis hårt 
packad) 

Stor 
Stor (spår efter 
större släpp) 

3 

5 0,18 8 (2, 19) Siltig morän Medel Medel/liten 2 

6 1,02 9 (1, 38) 
Sandig morän (hårt packad) 
/ Siltig lera eller lerig silt 

Medel 
Stor (spår efter 
större släpp) 

3 

7 0,18 9 (5, 12) Siltig lera eller lerig silt Liten Medel/liten 1 

8 0,28 9 (2, 17) Siltig lera eller lerig silt Liten Liten  1 

9 0,80 8 (1, 19) Siltig lera eller lerig silt Liten Liten 1 

1
Lutningarna baseras på 20 meter långa segment längs ravinerna. 
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6.0 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 Geologi 

I beskrivningen till jordartskartan för område Jönköping SV nämns ”Ryhovsdeltat/-avlagringen/-banken”, 

vilket syftar på området nedanför aktuell slänt, d v s sjukhus- och handelsområdet, se jordartskarta i Figur 

18. Området beskrivs som en moränbank av vattensorterade sediment, huvudsakligen sand, vilken är avsatt 

som ett delta. Nivån på ytan ligger ca 100-105 m ö h. Sanden är strömsiktad och i de undre delarna finns 

inslag av grovsilt och i ytbäddarna återfinns grusiga skikt. Moränbankens mäktighet ökar åt väster. 

Troligtvis härrör delar av sedimenten i Ryhovsavlagringen från den bäckerosion som resulterat i de djupa 

och långsträckta ravinerna i sluttningen upp mot Duvekullen och Riskullen. Ravinerna mynnar ut i anslutning 

till Ryhovsavlagringen. Troligtvis uppstod avlagringen då rester efter inlandsisen fortfarande låg kvar i 

området strax norr om Ryhov. 

I sluttningen med ravinerna utgörs jorden av sedimentmorän. Moräntypen i Ryhov-Ekhagenområdet beskrivs 

utgöras av lerig siltig morän, se typkurva i Figur 19. Karakteristiskt är att denna morän har mycket höga 

halter av silt samt en relativt varierande lerhalt. 

    

Figur 18 Jordartskarta över aktuellt område (Källa: www.sgu.se) 
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Figur 19 Typsiktkurvor. Den streckade kurvan i mitten visar typkurvan för moräntypen i Ekhagen-Ryhovsområdena i 
Jönköping. (Prickad yta med heldraget streck representerar Rosenlundsmorän och rastrerad yta med 
heldraget streck representerar morän i Bankerydsområdet.) (Källa: Beskrivning till jordartskartan Jönköping 
SV, SGU, 1985) 

6.2 Jordlagerföljd 

Inom området för slänten upp mot golfbanan utgörs jordlagerföljden generellt av mulljord (ca 0,1-0,5 m) på 

finkornig morän (silt och sand) med inslag av lera. I tidigare utredningar har jordens benämning skiftat mellan 

siltig sand, lerig sandig silt och siltig lermorän. I några utredningar har jorden också angetts ha torrskorpe-

karaktär. 

I samband med föreliggande utredning bestämdes kornstorleksfördelningen för den ytliga jorden i ett antal 

punkter inom området. Analyserna resulterade i bedömningen att materialet generellt ligger på gränsen 

mellan silt och lera, men huvudordet sand förekommer också. Generellt är moränen lerigare i söder och 

något grövre, d v s sandigare/siltigare, i den norra delen av området. 

Tidigare utförda sonderingar har generellt avbrutits på ca 2-5 m djup i mycket fasta skikt, men utan definitiva 

borrstopp. Jorden relativa fasthet är låg till medelhög (<5 kN totalmotstånd vid trycksondering) de översta ca 

1-1,5 metrarna. På större djup ökar jordens relativa fasthet till hög eller mycket hög (ca 8-12 kN totalmot-

stånd). 

I den västra delen av området, d v s A6 handelsområde samt Ryhovs sjukhus, är marken generellt uppfylld. 

Jordlagerföljden utgörs i stort av ett tunt lager mulljord (ca 0,1-0,5 m) på fyllning (ca 0-2 m), vilken utgörs av 

mulljord, lera, silt, sand, tegel etc. Under fyllningen återfinns generellt silt och finsand. Även inom detta 

område har sonderingarna generellt avbrutits i de mycket fasta lagren på ca 5-10 m djup. Enligt SGU:s 

brunnsarkiv är djupet till berg ca 60-70 m inom aktuellt område. 

Inom höjdpartiet i öster där golfbanan ligger går berget i dagen och den omkringliggande moränen är grövre 

än längre ner i slänten. 
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6.3 Jordens egenskaper 

6.3.1 Densitet och vattenkvot 

Densiteten varierar med andelen lera, silt och sand i jorden. Lera och silt har normalt en skrymdensitet på ca 

1,4-2,0 t/m
3
 och sand och grus ca 2,0-2,3 t/m

3
. Typiska värden på skrymdensitet hos morän ligger generellt 

ännu något högre, ca 2,1-2,4 t/m
3
. 

Den naturliga vattenkvoten har i tidigare utredningar bestämts variera mellan ca 10-20 % beroende på 

andelen finmaterial. Vattenkvoten är generellt högre då lerhalten är högre. 

6.3.2 Odränerad skjuvhållfasthet 

I en tidigare undersökning (BGK, 2004) utfördes en CPT-sondering i läget för bostadsområdet Ekhagen 

(Kamomillbacken). Den odränerade skjuvhållfastheten kunde i silten/leran på djupet ca 1,5- 2 m utvärderas 

vara högre än 100 kPa, d v s mycket fast.  

Strax väster om Ekhagen (strax norr om Bataljonsgatan 12), d v s i den norra delen av området har den 

odränerade skjuvhållfastheten också utvärderats från utförd CPT-sondering (Sweco, 2013). Utvärderingen 

visar att den odränerade skjuvhållfastheten ökar med djupet, från ca 30-50 kPa den översta metern till ca 90-

100 kPa på ca 3 m djup under markytan. 

6.3.3 Friktionsvinkel 

I samma utredning (Sweco, 2013) har friktionsvinkeln utvärderats från hejar- och CPT-sonderingar i den 

nedre delen av slänten (d v s i östra kanten av handelsområdet), från Ryhovsmotet i söder till Ekhagen i 

norr. Utvärderingen visar på en viss spridning, men friktionsvinkeln kan generellt sägas vara ca 33-36° de 

översta metrarna och något högre, ca 37-39° på större djup (ca 6-12 m), se Figur 20.  

 

Figur 20 Utvärderad friktionsvinkel (Sweco, 2004). 
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7.0 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

7.1 Förutsättningar och antaganden vid beräkning av 
dimensionerande 100-årsflöde  

Avrinningskoefficienten kan bestämmas erfarenhetsmässigt och beror av vegetationen och de topografiska 

och hydrauliska förhållandena inom avrinningsområdet. Avrinningskoefficienten för skogsområdet har satts 

till 0,1, vilket är det högsta värdet inom det intervall som enligt riktlinjer ska användas för 

skogsmarksområden (Svenskt vatten, 2004). Avrinningskoefficienten för golfbanan har satts till 0,5 enligt 

bl.a. Ritzman (2013) och motsvarar det högsta värdet inom intervallet för typiska avrinningskoefficienter för 

anlaggda gräsytor (t.ex. golfbanor). I förhållande till de avrinningskoefficienter som anges i Svenskt vatten 

(2004) ligger avrinningskoefficienten något över den för ”starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd 

vegetation” vilket också visar på att 0,5 ligger i det övre intervallet av rimliga avrinningskoefficienter för det 

aktuella området. Mannings tal på mark har satts till 30, då flödet i huvudsak sker över gräsbevuxna ytor.  

Vid beräkning av vattenflödet i vattendragen har den vattenförande sektionens geometri uppskattas utifrån 

observationer i fält (BILAGA D). Ravinerna utgörs dels av fin- till grovkornig jord med generellt väldefinierade 

vattenförande sektioner utan vegetation och dels av sträckor med sten i botten varför Mannings tal har 

ansatts till 25. Storleken av Mannings tal är dock svårbestämt vilket i kombination med oregelbunden 

geometri medför betydande osäkerheter till beräkningarna. 

7.2 Dimensionerande nederbörd med 100 års återkomsttid 

Dimensionerande 100-årsregn har beräknats enligt tid-areametoden för varje delavrinningsområde. 

Avrinningskoefficienten varierar mellan de olika områdena beroende av hur stor del av det betraktade 

avrinningsområdet som utgörs av respektive marktyp (det vill säga golfbana eller naturmark). Nederbörds-

intensiteten har beräknats enligt Svenskt Vatten (2011). Beräkningarna av det dimensionerande regnet visar 

på att hela området, vid den beräknade dimensionerade nederbörden, bidrar till avrinningen för samtliga 

avrinningsområden förutom i område 1, 5 och 9. Inom dessa områden motsvarar det dimensionerande 

regnet den varaktighet då rinnsträckan på mark reduceras till 40 % av den maximala i område 1, 80 % av 

den maximala i område 5 och 60 % av den maximala i område 9.  

Genomsnittlig rinnhastighet för flöde på mark varierar mellan 0,1 och 0,4 m/s inom de olika områdena. Det är 

i nivå eller högre än rekommendationerna i P90 (0,1 m/s för vattenflöde på naturmark), vilket bedöms vara 

rimligt givet rådande förhållanden. Den genomsnittliga vattenhastigheten i vattendragen har beräknats enligt 

Mannings formel till hastigheter mellan 2 m/s och 3 m/s, vilket motsvarar högre hastigheter än 

rekommendationerna i P90 (avsnitt 6), vilket också bedöms vara rimligt givet rådande förutsättningar.  

Dimensionerande rinntid har, förutom med tid-areametoden, också beräknats med två empiriska formler 

(Kirpich och Hathaway, se kapitel 2.2.1.1). Samtliga resultat redovisas i Tabell 5. 

 

Tabell 5: Dimensionerande rinntid (min) beräknat enligt angivna metoder. 

Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tid-areametoden (total) 45 71 78 75 50 69 58 60 52 

Kirpich 33 42 44 42 23 39 25 26 29 

Hathaway  61 74 79 76 53 71 56 58 61 
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Tid-areametoden är den metod som bedöms vara bäst anpassad till rådande förhållanden. Resultaten 

stämmer väl överens med resultaten baserat på Hathaways formel, bortsett från för avrinningsområde 1 och 

i mindre utsträckning i avrinningsområde 9 som ett resultat av den reducerade rinntiden på mark enligt ovan. 

Påverkan i avrinningsområde 5 är naturligt betydligt mindre då reduceringen av rinnsträckan är mindre. Vid 

beräkning med Kirpich formel beror skillnaden i rinntid framförallt på att rinntiden på mark är betydligt lägre 

än vid beräkning enligt tid-area metoden och rinntiden bedöms därmed vara underskattad.  

Redovisade dimensionerande 100-årsflöden (Tabell 6) utgår från rinntiden som beräknats med tid-

areametoden då denna bedöms mest tillförlitlig och anpassad till lokala förhållanden. Klimatkorrigerade 

dimensionerande flöden har tagits fram genom att öka det dimensionerande 100-årsregnets intensitet med 

30 % enligt resonemanget i kapitel 4.3. Klimatkorrigerade dimensionerande flöden beräknades sedan med 

tid-areametoden (100-årsflöde2115 i Tabell 6).  

Beräkning av den dimensionerande avrinningen från hela området har gjorts enligt beräkning av högsta 

högvattenföring med 100 års återkomsttid (HHQ100 i Tabell 6) (Vägverket, 2008). Klimatkorrigerat 

dimensionerande flöde har tagits fram genom att öka den beräknade högsta högvattenföringen med 30 % 

(HHQ100, 2115 Tabell 6).  

7.3 Förutsättningar och antaganden vid beräkning av Klass I-flöde  

Beräkningen av Klass I-flödet syftar till att uppskatta det högsta flöde som bedöms kunna ske från hela det 

aktuella området, och bör således beaktas som sådant och inte som ett högsta flöde för varje enskild ravin 

(vilket i så fall skulle resultera i högre flöden). Vid beräkning av Klass I-flödet har ett antal konservativa 

antaganden har gjorts: 

• Markmagasin och eventuella dammar är så fulla av vatten att magasinering är försumbar. 

• Jorden är mättad och ingen magasinering eller fördröjning sker på vägen till utloppet  

• Ingen nederbördskorrigering för årstid som annars minskar nederbörden med upp till 50 % under 

stora delar av året. 

Genom att konsekvent göra konservativa antaganden blir det dimensionerande flödet högre än det annars 

skulle ha varit. Dock kommer detta i praktiken att ha liten betydelse för resultatet eftersom avrinningsområdet 

är relativt litet.  

På grund av de antaganden som redovisats ovan är det i aktuellt fall tillräckligt att räkna med den högsta 

dygnsnederbörden under nederbördssekvensen, det vill säga dag 9 då nederbörden i området kring 

Jönköping uppgår till 150 mm. Ingen höjdkorrektion behöver göras då det aktuella området ligger på en nivå 

mellan 100 och 300 m över havet.  

Den maximala snösmältningen under en dag kan beräknas enligt graddagsmetoden, där cm sätts till 3,5 

mm/(°C·dygn) (högsta angivna värdet inom Sverige, Seibert, 2005). Både skog och öppna partier (golfbana) 

förekommer inom avrinningsområdena. Vidare antas att temperaturskillnaden mellan luft och 

tröskeltemperatur är 10°C utslaget över dygnet, och att snötäcket inte kan kvarhålla någon del av smält-

vattnet. 

Inom avrinningsområdet är sjöprocenten noll (baserat på antagande om att ingen fördröjning eller utjämning 

sker), vilket motiverar en relativt hög momentanfaktor som därav satts till 2. 
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7.4 Beräknat högsta flöde 

Vid en addition av korrigerad nederbörd på 240 mm och snösmältning på 35 mm tillförs avrinningsområdet 

275 mm vatten per kvadratmeter under dygn 9. Eftersom det antagits att det inte sker någon fördröjning eller 

magasinering inom avrinningsområdet ger detta ett dimensionerande flöde på 1 386 000 m
3
/dygn, eller 

16 m
3
/s. Givet den antagna momentanfaktorn 2, motsvarar det ett dimensionerande flöde som momentant 

kan uppgå till 32 m
3
/s.  

7.5 Resulterande dimensionerande flöden  

Beräknat 100-årsflöde enligt tid-areametoden representerar dimensionerande flöden för respektive 

avrinningsområde, 1 – 9. Beräknat 100-årsflödeKlimat motsvarar ett 100-årsflöde som korrigerats för framtida 

klimatförändringar, och således representerar det förväntade 100-årsflödet om 100 år, det vill säga år 2115.  

Högsta högvattenföring (HHQ) har beräknats för att ta fram det dimensionerande högvattenflödet med 

återkomsttid på 100 år från hela området. Då ett större område betraktas är flödet för varje avrinnings-

område naturligt mindre enligt denna metod än då varje delavrinningsområde betraktas separat (enligt tid-

areametoden). Detta är en konsekvens av att nederbörden generellt är intensivare över mindre områden än 

över stora områden. Detsamma gäller den beräknade högsta högvattenföringen om 100 år (HHQKlimat) varför 

flödena för de enskillda delavrinningsområdena är grå och kursiva i tabellen och endast redovisas i syfte att 

visa på fördelningen av flödet mellan raviner och på förhållandet mellan dessa och beräknade 100-årsflöden 

(enligt tid-areametoden). Även Klass I-flödet är beräknat för hela området och flöden för respektive 

delavrinningsområde är således markerade i kursiv grå. 

Tabell 6: Dimensionerande 100-årsflöde beräknat enligt tid-areametoden, högsta högvattenföring (HHQ100) beräknat 
enligt Vägverket (2008) (VV) respektive Klass I-flöde beräknat enligt Flödeskommittén (2007) (FK) (m

3
/s).  

Ravin 
100-årsflöde 

Tid-areametoden 
100-årsflödeKlimat 
Tid-areametoden 

HHQ100
1
 

VV 
HHQ100, Klimat

1
 

VV 
Klass I-flöde

1
 

FK 

1 1,9 2,5 0,6 0,8 2,6 

2 4,1 5,3 1,8 2,3 7,3 

3 2,0 2,6 0,8 1,1 3,5 

4 2,1 2,7 0,7 0,9 2,9 

5 1,0 1,3 0,3 0,4 1,1 

6 4,5 5,9 1,6 2,0 6,5 

7 0,3 0,4 0,3 0,4 1,1 

8 0,9 1,1 0,4 0,6 1,8 

9 2,9 3,8 1,2 1,6 5,1 

Hela området - - 7,7 10,0 32,0 
1
Representerar dimensionerande flöde för hela området (inte för enskillda ravin varför dessa är markerade i kursiv grå)   
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8.0 STABILITET 

8.1 Allmänt 

I ett antal av ravinerna finns partier där sidoslänterna är både höga och branta och med anledning av detta 

har stabilitetsförhållandena kontrollerats. Stabiliteten kan dels vara ett problem i sig, för befintlig bebyggelse, 

anläggning och/eller väg på släntkrön eller för planerad nyexploatering, men innebär också att eventuella 

skredmassor som rasar ner i en ravin kan initiera och/eller öka mängden material tillgängligt för slamström. 

Stabilitetsanalyserna har i huvudsak utförts som dränerad analys med Slope/W version 8.13.0.9042 

(GeoStudio 2012), men för kontroll har även odränerad respektive kombinerad analys utförts. Redovisade 

säkerhetsfaktorer avser Morgenstern-Price metod för cirkulärcylindriska glidytor. Utförda stabilitets-

beräkningar redovisas i BILAGA E. 

8.2 Erforderlig säkerhetsfaktor 

Stabiliteten har analyserats enligt riktlinjer och rekommendationer i IEG:s rapport 4:2010  ”Tillstånds-

bedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar” samt 

SGI Report 68 ”Stability and run-off conditions – Guidelines for detailed investigation of slope torrents in till 

and coarse-grained sediments”. 

Erforderlig säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott beror generellt av typ av markanvändning och utredningsnivå, 

se Tabell 7 för rekommenderade säkerhetsfaktorer enligt SGI Report 68. Om rekommenderade säkerhets-

faktorer enligt Tabell 7 är uppfyllda erfordras normalt inga ytterligare undersökningar.  

Tabell 7 Rekommenderad säkerhetsfaktor (F) i olika utredningsskeden beroende på markanvändning och analysmetod 
(ur SGI Report 68, 2005). 

 

Inom ramen för föreliggande stabilitetsutredning skall såväl befintliga förhållanden som förutsättningarna för 

nyexploatering utredas, och i detta skede har krav inom röd ram i Tabell 7 ansatts gälla. 

Inledande stabilitetsanalys av de aktuella sidoslänterna, ner mot ravinerna, visar att det till allra största del är 

de dränerade hållfasthetsegenskaperna som styr stabilitetsförhållandena. För analys av stabilitets-
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förhållandena intill respektive ravin har kravet därför ansatts vara Fφ ≥ 1,5, för såväl befintliga bebyggelse 

och anläggning som för nyexploatering. 

När det gäller nyexploatering är kravet att minst en detaljerad stabilitetsutredning ska utföras, vilket innebär 

att i samband med detaljplan måste stabilitetsförhållandena utredas i detalj. Nu utförd utredning utgör dock 

ett underlag för grovplanering av området genom att påvisa inom vilka områden stabiliteten bedöms vara 

tillfredsställande god idag. 

Inom stora delar av området finns idag inga befintliga byggnader och/eller anläggningar och marken kan 

klassas som ”annan mark” eller ”naturmark”. För naturområden bedöms stabiliteten vara tillfredsställande 

god så länge säkerhetsfaktorn är över 1, se grön ram i Tabell 7. 

8.3 Beräkningsförutsättningar 

8.3.1 Utformning och geometri 

Två specifika skredslänter har analyserats och underlag till utförda stabilitetsberäkningar har hämtats från 

den digitala primärkartan (noggrannhet 0,5 m ekvidistans). Vidare har ett antal schematiska typslänter, med 

höjd respektive lutning förekommande inom utredningsområdet, analyserats. 

8.3.2 Materialparametrar 

Materialegenskaper samt jordlagrens mäktighet har utvärderats från tidigare och nu utförda undersökningar. 

I nedanstående tabeller redovisas de materialparametrar som använts vid stabilitetsberäkningarna. Valda 

materialparametrar redovisas också på respektive stabilitetsberäkning i BILAGA E. 

Tabell 8  Valda materialegenskaper för beräknade sektioner. 

 

 Jordlager Bedömda materialegenskaper   

 Siltig lera/lerig silt 

Tunghet,  

Kohesion, c 

Friktionsvinkel,  

18 kN/m
3 

2 kPa 

33º 

 

 Morän 
Effektiv tunghet, ’ 

Friktionsvinkel,  

10 kN/m
3
 

37º 
 

  

Si Le/Le Si (d)

Morän

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
115

120

125

130

115
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130
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8.3.3 Grundvatten, portryck och vattennivå 

Grundvattenytan har i samtliga utförda stabilitetsberäkningar ansatts ligga ca 0,5 m under markytan uppe på 

släntkrön, vilket är ett antagande på säkra sidan då ett flertal tidigare mätningar visar på en djupare liggande 

grundvattenyta.  

I beräkningarna har bäcken ansatts vara torrlagd, d v s grundvattenytan ligger i botten av bäckfåran. I detta 

fall är vattnets mothållande effekt som lägst, vilket därmed utgör det farligaste fallet för stabiliteten 

(odränerad analys). 

Baserat på topografin och jordlagerföljden har portrycket ansatts vara hydrostatiskt från grundvattenytan.  

 

Figur 21 Principskiss för analyserade typslänter. 

En översiktlig analys av gradienten i slänten för aktuell jordtyp visar att grundvattenytan generellt ligger 

relativt nära markytan i den nedre delen av slänten, för att där över ha en något flackare gradient till dess att 

den ansluter till grundvattenytan uppe på krönet.  

I de utförda beräkningarna för typslänterna har grundvattenytan ansatts ligga ca 0,5 m under markytan upp 

till halva slänthöjden (H/2). Över denna höjd har gradienten ansatts vara något flackare (1:( x-1)) än släntens 

lutning (1:x), tills den ansluter till grundvattenytan som ligger ca 0,5 m under markytan på släntkrön.  

8.3.4 Marklaster 

Marklaster ansätts generellt i de fall där de befinner sig i aktivzonen, d v s i den pådrivande delen, av 

glidytorna.  

Inom aktuellt område förekommer generellt inga laster i form av byggnader eller trafiklast i nära anslutning till 

befintliga ravinslänter. En av de studerade skredslänterna gäller dock en dammvall, vilken också tjänstgör 

som väg. På denna grusväg har en trafiklast på 10 kPa ansatts över hela vägens bredd. 

Morän

si Le/le Si (d)

Slänthöjd
H (m)

Gradient 1:(x-1)

Släntlutning
1:x

Grundvattenyta 
0,5 m under markytan

Gradient 1:x
H/2 (m)

Grundvattenyta 
0,5 m under markytan
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9.0 STABILITETSANALYSER 

I några av ravinernas sidoslänter har relativt nyligen två skred/ras inträffat. Skreden har inträffat i ravin 4, 

strax nedanför golfbanans verkstad samt i ravin 6, på golfbanan intill en väg, se Figur 22. Båda skreden har 

inträffat nedströms dammar.  

 

Figur 22 Lägen för de inträffade skreden i ravin 4 respektive 6. 

För att analysera de inträffade skreden samt kalibrera jordmodellen bakräknades de två skredslänterna. Det 

innebär att säkerhetsfaktorn, för de aktuella slänterna innan skreden inträffade, ansattes vara Fφ=1, vilket är 

gränsen för när stabilitetsbrott teoretiskt inträffar. Vidare har ett antal typslänter analyserats för att översiktligt 

fastlägga stabilitetsförhållandena för samtliga sidoslänter inom området. 

9.1 Skredslänt i ravin 4 – vid verkstad 

Skredet inträffade i juli 2013 i slänten nedströms en grusväg, vilken också fungerar som dammvall. Strax 

nordost om skredområdet ligger en verkstad tillhörande golfbanan och en asfalterad uppställningsyta. Vid 

platsbesök i juni samt september 2014 låg ännu mycket skräp kvar nere i skredmassorna (Figur 23). Enligt 

uppgift besiktigades vägen/dammvallen kort efter raset/skredet inträffat, men något protokoll har ej 

återfunnits. Bedömningen var att de då befintliga stabilitetsförhållandena var tillfredsställande goda och 

ingen åtgärd planerades. 

9.1.1 Före skred 

Den aktuella slänten är ca 8-10 m hög och hade före skredet en lutning på ca 1:1,5-1:2. Beräkningen visar 

att för ansatt jordmodell enligt kapitel 8.3.2 samt grundvattenyta enligt Figur 24 blir Fφ = 1 för den aktuella 

slänten före skred.  
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Volymen skredmassor är enligt modellen ca 25 m
3
/m, vilket motsvarar en total volym på ca 750 m

3
 då 

skredets utbredning i längsled uppskattas vara ca 30 m. Vid en uppskattning av skredområdet från kartor 

och foton uppskattas utbredningen vara ca 400 m
2
. Glidytans medeldjup bedöms vara ca 2-3 m, vilket ger att 

den totala skredvolymen kan uppskattas ligga mellan på ca 800-1200 m
3
. 

 

Figur 23 Skred i ravin 4, vid verkstad. Skredet inträffade i juli 2013 och fotot är taget i juni 2014. (Fotoriktning mot 
söder) 

 

Figur 24 Stabilitetsberäkning för slänt vid verkstad före skred. Dränerad analys. 
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9.1.2 Efter skred 

Utförd stabilitetsanalys för nu befintlig slänt, d v s efter det inträffade skredet, visar att baserat på befintligt 

underlag är säkerheten mot stabilitetsbrott inte tillfredsställande god. Säkerhetsfaktorerna bedöms 

fortfarande vara ca Fφ= 1 och glidytorna slår upp i vägen. Rekommendationen är att slänten bör undersökas 

vidare i detalj och att stabilitetsförbättrande åtgärd kan komma att erfordras. Vid analysen har dock 

förenklingen gjorts att alla skredmassor förts bort med bäcken. Den volym skredmassor som ligger kvar i den 

nedre delen av slänten verkar mothållande och kan därmed innebära att säkerhetsfaktorn är något högre än 

beräknat. Vidare bedöms den övre delen av slänten, närmast vägen, redan ha rasat ner.  

 

Figur 25 Stabilitetsberäkning för slänt vid verkstad efter skred. Dränerad analys. 

9.2 Skredslänt i ravin 6 – vid golfbana (hål 7, röd) 

Detta skred inträffade i ravin 6, i slänten ner mot bäcken (riktning väster). Även detta skred inträffade i 

samband med störtskurarna i juli 2013. Sedan initialskredet har ovankanten av skredärret fortsatt rasa, d v s 

skredkanten har förflyttats österut och ligger nu endast någon meter från grusvägen, se Figur 26. I figuren 

syns en mängd nyligen nedrasade grästuvor. 

Utförd stabilitetsberäkning samt analys av topografi/geometri ger att volymen skredmassor som uppstod i 

samband med initialskredet kan uppskattas till ca 1000 m
3
. Efter det första skredet har ett antal mindre 

skred/ras inträffat i ovankanten av skredärret. Merparten av dessa skredmassor bedöms dock ha landat och 

stannat i den nedre delen av slänten, d v s inte förts vidare i bäcken. 

9.2.1 Före skred 

Slänten vid golfbanan är ca 8-10 m hög och hade före skredet en medellutning på ca 1:2. Med ansatt 

jordmodell enligt kapitel 8.3.2 och grundvattenyta enligt Figur 26 är beräknad säkerhetsfaktor ca F=1. 
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Figur 26 Skred i ravin 6, vid golfbana (hål 7, röd bana). Skredet inträffade i juli 2013 och fotot är taget i juni 2014. 
(Fotoriktning mot nordost) 

 

Figur 27 Stabilitetsberäkning för slänt vid golfbana, dränerad analys. 
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9.2.2 Efter skred 

Skredmassorna från det första samt efterföljande mindre skred/ras/släpp i ovankant av skredärret bedöms 

ha landat och stannat i slänten, d v s har inte förts bort med vattnet i bäcken. Den volym skredmassor som 

ligger kvar i den nedre delen av slänten verkar mothållande och säkerhetsfaktorn mot ytterligare stabilitets-

brott blir därmed högre än tidigare. Rekommendationen är att den idag befintliga slänten mäts in och att 

stabiliteten analyseras, så att stabilitetsförhållandena utreds och behovet av eventuella åtgärder fastställs. 

Avståndet mellan skredkant och damm är dock större än i ravin 4 och risken för dammbrott bedöms vara 

mindre. 

9.3 Analys av typslänter inom området 

För att översiktligt kunna bedöma stabilitetsförhållandena för samtliga raviners alla sidoslänter har ett antal 

typslänter med olika höjd respektive lutning analyserats. Sidoslänternas höjd varierar mellan ca 0 -14 m 

inom området och lutningar mellan 1:1 och 1:4 har analyserats. I BILAGA F finns en översiktskarta som visar 

lutningarna för respektive ravins sidoslänter. På samma karta har även de högsta och brantaste slänterna 

(h> 6 m och lutning > 1:1) markerats. 

Den lägsta säkerhetsfaktorn för dränerat stabilitetsbrott har beräknats samt på vilket avstånd från släntkrön 

som stabiliteten bedöms vara tillfredsställande god enligt ställt krav (Fφ ≥ 1,5). Generellt är stabiliteten 

tillfredsställande god, för befintliga förhållanden, på ett avstånd av ca 10-30 m från respektive ravins slänt-

krön. Resultaten finns redovisade i Tabell 9, Tabell 10 samt i BILAGA G. 

För respektive typslänt där säkerhetsfaktorn är Fφ ≤ 1 har en uppskattning gjorts av möjlig/trolig skredvolym, 

vilken eventuellt skulle kunna tillföra massor till en potentiell slamström, se Tabell 11. I den fortsatta 

analysen bedömdes dock enbart de brantaste slänterna, med lutning större än 1:1, som dessutom hade en 

lägsta säkerhetsfaktor på Fφ < 0,7 kunna tillföra massor till slamström, vilket beskrivs mer i detalj i kapitel 

10.2.  

 

Tabell 9 Beräknade lägsta säkerhetsfaktor Fφ för typslänter. Streckad ring markerar de slänter som bedömts kunna 
tillföra jordmassor till slamström genom skred/ras. 

 Lutning 

Höjd 1:1 1:1,5 1:2 1:3 1:4 

4 <1 1 1,3 >1,5 >1,5 

6 <0,7 <1 1,15 >1,5 >1,5 

8 <0,7 <1 1 1,45 >1,5 

10 <0,7 <1 1 1,3 >1,5 

12 <0,7 <0,7 <1 1,3 >1,5 

14 <0,7 <0,7 <1 1,25 >1,5 
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Tabell 10 Beräknade avstånd (m) från släntkrön där stabiliteten är tillfredsställande god, d v s Fφ ≥ 1,5. 

 Lutning 

Höjd 1:1 1:1,5 1:2 1:3 1:4 

4 10 10 10   

6 15 10 10   

8 20 15 15 10  

10 25 20 20 15  

12 25 25 25 15  

14 30 30 30 20  

 

Tabell 11 Uppskattad största skred/rasvolym per längdmeter slänt (m
3
/m) för glidytor med Fφ < 1. Streckad ring 

markerar jordvolym för de slänter som bedömts kunna tillföra jordmassor till slamström genom skred/ras. 

 Lutning 

Höjd 1:1 1:1,5 1:2 1:3 1:4 

4 15 15    

6 40 30    

8 70 50 40   

10 120 105 80   

12 180 165 125   

14 250 230 160   

 

9.4 Sammanställning av utförda stabilitetsanalyser 

Stabilitetsberäkningar har utförts för två skredslänter samt för ett antal typslänter med för området 

representativa lutningar och höjder.  

Skredslänterna har främst analyserats för att verifiera ansatt jordmodell, vilket innebär att säkerhetsfaktorn 

före de inträffade skreden ansattes vara F=1. För slänten nedanför golfbanans verkstad, ravin 4, visar dock 

utförda beräkningar att säkerhetsfaktorn för nu rådande förhållanden (d v s efter skred) fortfarande är alltför 

låg, d v s stabiliteten bedöms inte vara tillfredsställande god baserat på befintligt underlag. Stabilitets-

förhållandena för skredslänten i ravin 6 bedöms vara något bättre, men även denna slänt bör utredas vidare. 

Rekommendationen är att det geotekniska underlaget bör förbättras, genom kompletterande fält-

undersökningar, och stabiliteten utredas vidare. 

Utförda analyser av typslänterna visar generellt att det finns ett antal partier längs ravinerna där stabilitets-

förhållandena inte bedöms vara tillfredsställande goda jämfört med ställda krav. Slänter med lutning större 

än 1:4 samt låga slänter (< 8 m) med lutning 1:3 uppnår dock säkerhetsfaktor Fφ ≥ 1,5, d v s stabiliteten är 

tillfredsställande god för befintlig bebyggelse och anläggning. I de brantare slänterna, med lutning 1:1-1:2 

samt höga slänter (> 8 m) med lutning 1:3, finns glidytor som beräkningsmässigt har säkerhetsfaktor som är 

Fφ ≤ 1,5. Lägsta beräknade säkerhetsfaktor för respektive typslänt finns redovisad i Tabell 9. För korta och 

grunda glidytor har rötter från träd och buskar samt övrig växtlighet en positiv inverkan och ”armerar” till viss 
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del jorden. Denna effekt har dock inte beaktats i stabilitetsanalyserna, vilket innebär att säkerheten mot 

stabilitetsbrott i verkligheten är något högre än beräknat. 

På ca 10-30 m avstånd från släntkrön är dock säkerhetsfaktorn Fφ ≥ 1,5 även för dessa slänter, se Tabell 10. 

Det innebär att vid fortsatt planering av t ex nyexploatering i området bör man hålla minst detta avstånd från 

respektive ravins släntkrön. Som tidigare nämnts, erfordras i samband med planläggning av området att en 

fullständig detaljerad stabilitetsutredning utförs och att aktuella marklaster beaktas. 

För de slänter som har en beräkningsmässig säkerhetsfaktor Fφ ≤ 1 har volymen skred/rasmassor 

uppskattats per längdmeter slänt. För varje sådan slänt finns en mängd glidytor med låga säkerhetsfaktorer, 

vilka resulterar i olika skredvolymer. I Tabell 11 har bedömd maximal skredvolym redovisats. För att upp-

skatta största möjliga volym massor tillgängliga för slamström, enligt använd beräkningsmodell, bedömdes 

dock enbart de brantaste slänterna, med lutning större än 1:1 och en lägsta säkerhetsfaktor på Fφ < 0,7 

kunna tillföra massor. 

9.5 Känslighetsanalys 

Såväl framtida klimatförändringar som nyexploatering på höjden ovanför ravinerna kan komma att påverka 

stabilitetsförhållandena. Ökad nederbörd och/eller ökad avrinning p g a större andel hårdgjorda ytor påverkar 

t ex grundvattenytans läge, portrycket samt vattenståndet och flödet i bäckravinerna, vilket i sin tur påverkar 

stabiliteten. Vidare kan nyexploatering innebära såväl schakter som utfyllnad och tillkommande laster i form 

av byggnader, vägar, upplag etc, vilka måste beaktas för att säkerställa stabiliteten. 

En högre liggande grundvattenyta och/eller ett högre portryck påverkar generellt stabiliteten negativt, men 

risken för att stabilitetsförhållandena skulle bli sämre än nu beräknat bedöms som små, eftersom såväl 

grundvatten- som vattennivåer ansatts på säkra sidan. 

En högre vattennivå i bäckravinerna påverkar i sig stabiliteten positivt, då vattnet verkar mothållande då det 

befinner sig i den nedre delen av slänten. Däremot är ett ökat flöde i ravinerna negativt för stabiliteten genom 

att det ökar erosionen. Slänternas geometri kan därmed förändras till det sämre genom erosion och små 

släpp i strandkanten, vilket innebär att de mothållande krafterna i slänten minskar. 

Nyexploatering inom området kommer vidare att innebära ökad marklast i form av byggnader, vägar och 

uppfyllning. De aktuella förutsättningarna bör studeras i detalj i samband med detaljplan, men utförda 

beräkningar visar på vilket avstånd från respektive ravin som stabiliteten idag är tillfredsställande god och en 

lämplig utgångpunkt är att inte exploatera närmare ravinerna. 

Eventuell framtida avverkning av träd kan påverka stabiliteten negativt, eftersom rötterna bedöms ha en 

positiv inverkan på stabiliteten för den aktuella typen av glidytor. Vidare så innebär avverkning att vatten-

balansen i området förändras, vilket också kan påverka stabiliteten negativt. 
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10.0 DIMENSIONERANDE MATERIALTRANSPORT VID SLAMSTRÖM 

10.1 Transportkapacitet 

I kapitel 2.2 konstateras att framförallt Hampel, eller möjligtvis Ikeya, är de mest lämpliga metoderna att 

beräkna transportkapacitet. Givet de lokala förutsättningarna och ravinernas relativt små bottenlutningar 

används Hampel som metod för att beräkna transportkapaciteten. Samtliga raviner har delats upp i segment 

av 20 m för vilka medellutningen har tagits fram (Figur 28). Ravinen delades sedan upp i delsträckor med 

representativa lutningar där varje sträcka var minst 40 m. Ikeya (se kapitel 2.2) förutsätter lutningar över 

10 % vilket är brantare än medellutningarna i aktuella raviner (Tabell 4). Dessutom inkluderar beräkningen 

enligt Ikeya inte lutningen trots att den anses vara en av de viktigaste faktorerna vid bedömning av risken för 

slamström.  

 

Figur 28: Ravinernas bottenlutning (20 m sektioner) och uppdelning av delsträckor med representativa lutningar (BILAGA 
H).  

Det dimensionerande vattenflödet kommer att variera längs ravinens sträckning, och vara som högst 

närmast ravinens inlopp. Flödets variation, som beror av ett antal faktorer, har i beräkningarna förenklat 

antagits variera linjärt mellan ravinens start och dess inlopp vid släntens fot. Det dimensionerande regnets 

varaktighet har enligt kapitel 7.2 beräknats för det dimensionerande 100-årsflödet (enligt tid-areametoden). 

Metoderna för beräkning av högsta högvattenföring och Klass I-flöde inkluderar däremot inte regnets 

varaktighet. För beräkning av transportkapacitet har den längsta rinntiden genom området (78 min) förenklat 

antagits motsvara regnets varaktighet (då hela avrinningsområdet efter 78 minuter bidrar till avrinningen). 
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Den representativa lutningen, det dimensionerande flödet och den dimensionerande varaktigheten används 

vidare för beräkning av transportkapaciteten och dess variation längs ravinernas sträckning. I Tabell 12 

redovisas transportkapaciteten vid ravinens inlopp. Transportkapaciteten uppströms kan vara såväl mindre 

som större, bland annat beroende på vattendragets bottenlutning, vilket i sin tur kan påverka transporten till 

inloppet. Minskar ravinens bottenlutning (gäller ravin 5-9) skulle det således kunna resultera i en större 

transportkapacitet än redovisat givet att sedimentation av material inte sker längs den flackare sträckan. 

Beräkning av transportkapacitetens variation har dock gjorts, och visar på att redovisade siffror i tabellen 

ligger på en rimlig nivå (även vid beaktande av uppströms förutsättningar) i förhållande övriga osäkerheter. 

Beräknad transportkapacitet för respektive ravin, vid ett nederbördstillfälle med 100 års återkomsttid, 

baseras på 100-årsflöden beräknade enligt tid-areametoden. Den totala transportkapaciteten för hela 

området baseras däremot på högsta högvattenföring beräknat enligt Vägverket (2008) (Tabell 6). 

Transportkapaciteten vid ett Klass I-flöde har beräknats för hela området, det vill säga inte för enskillda 

raviner.  

Tabell 12: Transportkapacitet (m
3
) per dimensionerande flöde med 100 års återkomsttid (Vs), klimatkorrigerat flöde med 

100 års återkomsttid (Vs, klimat) samt vid ett Klass I-flöde (Vs, Klass I) 

Ravin Vs Vs, klimat Vs, Klass I
1 

1 32 000 41 000 75 000 

2 69 000 89 000 135 000 

3 38 000 49 000 68 000 

4 50 000 66 000 72 000 

5 10 00 14 000 19 000 

6 178 000 230 000 288 000 

7 6 000 8 000 28 000 

8 17 000 22 000 45 000 

9 11 000 14 000 28 000 

Hela området 183 000 238 000 757 000 
1
Representerar transportkapacitet beräknad med avseende på hela området (inte för enskillda ravinermarkerade i kursiv grå)   

10.2 Tillgängligt material  

Tillgängligt material vid en slamstöm har tagits fram för respektive ravin som en funktion av vattendragets 

sträckning där såväl material som görs tillgängligt genom erosion och material som blir tillgängligt som en 

konsekvens av ras eller skred längs vattendragets kanter inkluderas.  

Mängden material till följd av erosion har uppskattats baserat på vattendragets geometri i kombination med 

hur djupt jorden kan erodera under en slamström (som en konsekvens av ett regn med 100 års återkomsttid) 

(BILAGA D). Uppskattningen av eroderbart djup görs till stor del baserat på de tecken på erosion som gjorts i 

fält, men också baserat på materialets kornstorleksfördelning och jordens packningsgrad. Det resulterar i en 

tillgänglig volym per längdmeter som i sin tur multipliceras med den del av vattendragets sträckning där 

erosionen är påtaglig och där det saknas förutsättningar för sedimentation av partiklar nedströms  

(BILAGA I).  

De brantaste slänterna, med lutning 1:1 eller brantare, som dessutom har säkerhetsfaktor Fφ < 0,7 har 

bedömts utgöra potentiella skred/rasslänter som skulle kunna bidra med jordmassor till en slamström (se 

kapitel 9.3). Samtliga raviner har analyserats och partier enligt ovan nämnda kriterier (lutning > 1:1 och Fφ < 
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0,7) har markerats, vilket resulterat i 1-12 st potentiella områden per ravin. Potentiell skredvolym för 

respektive släntparti har beräknats utifrån Tabell 11 samt antagandet om cirkulärcylindrisk glidyta, vilket 

innebär att utbredningen i sidled (längs slänten) bör vara ungefär densamma som glidytans längd. Vidare 

har volymen reducerats med 1/3 för att beakta det mindre djupet i skredets ytterkanter (d v s skålformat 

skred). 

Det bedöms dock inte vara sannolikt att samtliga potentiella skred/ras skulle inträffa i samband med en 

slamström, utan vart fjärde skred/ras har ansatts kunna utlösas i samband med slamström. Vidare bedöms 

ungefär hälften av den potentiella skredvolymen kunna bli tillgänglig för slamström, medan hälften av 

volymen antas ligga kvar i slänten och utanför bäckfåran. Analysen är sammanställd i Tabell 13 och bedömd 

tillgänglig jordvolym för slamström från ras/skred varierar mellan ca 50 - 2300 m
3
 för de olika ravinerna. Den 

tillgängliga volymen är störst i ravin 1, 4 och 6, vilket stämmer väl överens med observationer i samband 

med fältbesiktning samt erfarenhet av tidigare inträffade skred. 

Uppskattningen av volymen skred/ras-massor utgör endast ett underlag för en största möjliga volym massor 

tillgängliga för slamström enligt använd beräkningsmodell och ska därmed inte tolkas som i praktiken troliga 

skred/ras-volymer. 

Tabell 13: Analys/sammanställning av uppskattad volym tillgängligt material för slamström från skred/ras. 

Ravin 

Totalt antal 
potentiella 

skred/rasområden 
(st) 

Medelvolym 
per skred (m

3
) 

Bedömt max antal 
skred/ras i 

samband med 
slamström (st)  

Max skredvolym i 
samband med 
slamström (m

3
) 

(avrundat) 

Tillgänglig volym 
för slamström från 

skred/ras (m
3
) 

(avrundat) 

1 12 1 500 3 4 700 2 300 

2 3 1 800 0,8 1 400 700 

3 1 900 0,3 300 150 

4 4 3 000 1 3 000 1 500 

5 3 2 600 0,8 2 000 1 000 

6 9 1 700 2,3 3 900 2 000 

7 8 1 000 2 2 000 1 000 

8 1 400 0,3 100 50 

9 9 500 2,3 1 100 550 

Hela 
området 

50 13 400 12,8 18 500 9 250 

 

Volymen material som bedöms kunna erodera vid en slamstöm varierar mellan 200 m
3 
och 1000 m

3
 längs de 

olika ravinerna medan material från skred varierar mellan ca 50 m
3
 och 2300 m

3
. Den tillgängliga volymen 

material varierar i de olika ravinerna mellan 200 och 3300 m
3
 och uppgår till totalt 13500 m

3
 beräknat över 

hela slänten (Tabell 14).  

Vid beaktande av en slamstöm vid ett klimatkorrigerat 100-årsregn har den tillgängliga materialvolymen 

ökats med 30 % (samma ökning som av flödet).  

Det bedöms inte vara rimligt att ta fram en total volym tillgängligt material (vid upprepade slamströmmar) då 

en sådan uppskattning skulle vara mycket osäker givet det stora djupet till berg (se kapitel 6.0) 
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Jordmaterialet är också betydligt hårdare packat på större djup och erosionen kan således antas minska mot 

djupet. Det har heller inte bedömts vara rimligt att ta fram en volym tillgängligt material vid ett Klass I-flöde. 

 

Tabell 14: Tillgängligt material längs ravinens sträckning (Vt, Vt, klimat). Redovisade volymer gäller per dimensionerande 
nederbördstillfälle (m

3
/dimensionerande regn). 

Ravin Vt Vt, klimat 

1 3 300 4 300 

2 1 600 2 100 

3 300 400 

4 1 900 2 500 

5 1 400 1 800 

6 2 800 3 600 

7 1 300 1 600 

8 200 300 

9 900 1 100 

Hela området 13 600 17 700 

 

10.3 Dimensionerande materialtransport  

Beräkningarna av materialtransport vid en eventuell slamström innefattar ett stort antal osäkerheter. Enligt 

tidigare beskrivning (se kapitel 2.0) är använda metoder utvecklade för områden där förutsättningarna till stor 

del skiljer sig från de förutsättningar som råder i det aktuella området i Jönköping. Formlerna är dessutom 

empiriska och resultaten bör betraktas med försiktighet och verifieras med hjälp av dokumentation från 

tidigare inträffade händelser på den aktuella platsen.  

Då transportkapaciteten i samtliga raviner är betydligt större än det tillgängliga materialet kan det senare 

antas begränsa materialtransporten vid händelse av en slamström. Givet områdets förutsättningar är dock 

uppskattningen av tillgängligt material mycket osäker. Den betydande skillnaden tyder på att transport-

kapaciteten sannolikt är mycket överskattad. Något som, enligt bland annat Rickenmann (1999), inte är 

ovanligt vid beräkning av transportkapacitet baserat på de empiriska formlerna som finns tillgängliga. Det 

framgår att resultaten kan överskatta transportkapaciteten med upp till 100 gånger, vilket skulle kunna 

innebära att transportkapacitet i realiteten begränsas till mellan 100 och 1 800 m
3
 per dimensionerande 100-

årsregn för de olika ravinerna (till skillnad från mellan 7 000 och 178 000 m
3
).  

På grund av de stora osäkerheter som beräkning av transportkapacitet medför rekommenderas ofta 

tillgängligt material som dimensionerande faktor vid beräkning av en slamströms potentiella material-

transport. Tillgängligt material bedöms också i det här fallet vara rimligare, med tanke på tidigare 

erfarenheter i området. Det bör också poängteras att tillgängligt material (och transportkapacitet) som 

redovisats för ”Hela området” i Tabell 12 och Tabell 14 är en överskattning då det inte är rimligt att anta att 

slamströmmar skulle initieras i samtliga raviner vid samma nederbördstillfälle utan bör begränsas med 

avseende på risken för en eventuell slamström.  

Erfarenheter från personer som vistas och arbetar i det aktuella området, samt observationer som gjorts i 

samband med fältbesök, visar på att erosion och sedimenttransport är vanligt förekommande längs 

ravinerna och att material kontinuerligt transporteras med vattenflödet till inloppen (kapitel 4.5). Det finns 
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dock inga tecken i omgivningen (typisk deponering av material vid släntfot eller skador på träd och natur) 

som tyder på att slamströmmar har förekommit i området. Det intensiva nederbördstillfället år 2013 bidrog till 

att stora mängder vatten och material transporterades ner mot staden. Dokumentation (framförallt 

fotografier) från tillfället, samtal med personer som arbetade med uppröjningen, samt observationer vid 

fältbesiktning indikerar att materialtransport ned för slänten skett i form av sedimenttransport i vatten. Att 

bäckfårornas utformning är typiska för fåror skapade som en konsekvens av strömmande vatten i 

erosionsbenägen jord tyder också på att materialtransport längs slänten sker i form av sedimenttransport i 

vattendrag. 

Bäckfårornas bottenlutning, som är en avgörande faktor för att slamströmmar ska initieras, är generellt låga 

vilket också tyder på att slamströmmar sannolikt inte kan förekomma i området. På ett fåtal ställen längs 

ravinerna är lutningarna i den storleksordning som krävs för att slamströmmar potentiellt kan initieras. Detta 

gäller dock mycket korta sträckor som följs av betydligt flackare lutningar som ligger under de nivåer där 

slamströmmar generellt bedöms deponeras.  

Oberoende bedömningar av risken för slamströmmar har gjorts av experter i Kanada (Goldbach m.fl., 2014) 

och Hong Kong (Choi, 2014), som alla anser att det inte finns förutsättningar för slamströmmar i det aktuella 

området, framförallt då ravinernas bottenlutningar är för flacka samt då deras bedömning av bäckfårornas 

utformning är att dessa är ett resultat av erosion och vattenburen sedimenttransport (stream flow, sediment 

laded water) enligt ovan. Enligt Choi kan flödet möjligtvis utvecklas till en ”störtflod med högt 

materialinnehåll” (debris flood). 

Extremt höga vattenflöden, i likhet med beräknat Klass I-flöde, påverkar volymen tillgängligt material både till 

följd av ökad risk för ras och skred samt till följd av högre hastigheter och större utbredning av den vatten-

förande sektionen. Transportkapaciteten ökar proportionellt med flödet (då regnets varaktighet antagits vara 

samma vid dimensionerande 100 års regn och Klass I-flöde), vilket innebär att ett högre flöde resulterar i en 

större materialtransport, men däremot inte i en högre andel fast material i förhållande till vattenvolymen. Det 

bedöms således inte föreligga risk för slamströmmar heller vid extremt höga flöden, då risken i det här fallet 

framförallt begränsas av ravinernas bottenlutning. 

Bedömningen är således att risken för att en slamström är obefintlig eller mycket låg. Däremot finns 

uppenbara förutsättningar för erosion och sedimenttransport i vattenflöde. Denna typ av transport skiljer sig 

dock från en slamström och beräknas enligt andra metoder (enligt beskrivningen i kapitel 2.3) som istället 

bör användas vid beräkning av dimensionerade materialtransport till ravinernas inlopp vid släntens fot.  
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11.0 DIMENSIONERANDE MATERIALTRANSPORT VID VATTENBUREN 
SEDIMENTTRANSPORT 

En grov beräkning av vattenburen sedimenttransport har gjorts för den nedre delen av ravinernas sträckning. 

Vattendragets sektion har antagits gälla hela ravinen och representeras således av sektionerna i BILAGA C. 

Lutningen som använts i beräkningen representerar den delsträcka som är närmast inloppen (BILAGA H) 

och flödet representerar det dimensionerande flödet vid inloppet. Utifrån dessa förutsättningar har vattendjup 

och flödeshastighet beräknats.  

Beräkningarna har begränsats till att gälla sedimenttransporten vid det högsta flödet under avrinnings-

förloppet och representerar således det högsta materialflödet under avrinningsförloppet. Den totala material-

transporten till följd av ett dimensionerande regn kommer dock att vara ett resultat av hela avrinnings-

förloppet och således bero av variationer i avrinningen. Under förloppet kommer såväl erosion och 

sedimentation att variera, vilket under resterande del av avrinningsförloppet (då vattenflöde och hastighet är 

lägre) kommer resultera i ett lägre materialflöde. 

Beräkningarna har gjorts för en kornstorlek på 0,2 mm vilket representerar den genomsnittliga kornstorleken 

(d50) från siktanalyserna i ravinerna i den norra delen av området (Ravin 2, 3 och 6). Den representativa 

kornstorleken är (enligt Figur 3) den mest erosionsbenägna. De aktuella jordarna är dock relativt väl-

graderade, till skillnad från de mest erosionsbenägna jordarna som är mer ensgraderade. I den södra delen 

av området utgörs jordmaterialet generellt av mer lerpartiklar, vilket innebär att motståndet mot erosion är 

högre. Då specifika beräkningar för sedimenttransport i kohesionsjordar inte har utförts inom ramen för 

föreliggande utredning bör redovisade värden beaktas som konservativa till följd av de bindningskrafter som i 

realiteten begränsar erosionen. Partiklarnas korndensitet har satts till 2 650 kg/m
3
. 

Den kritiska skjuvspänningen har satts till 0,05 (enligt diagram i figur 5 (Zhou, 2001)), och bottenräfflornas 

höjd (Hr) antas enligt rekommendationerna motsvara 100 d50. Resulterande sedimenttransport i form av 

bottentransport, suspenderad transport och total transport (beräknat enligt Bijker och Engelund, se kapitel 

2.4) redovisas i Tabell 15.  

Tabell 15: Beräknad bottentransport (Qb, Qb, klimat), suspenderad transport (Qs. Qs, klimat) och total sedimenttransport (Qtot, 
Qtot, klimat) (m

3
/min). 

Ravin Qb Qb, klimat Qs Qs, klimat 
Qtot Qtot, klimat 

Bijker Engelund Bijker Engelund 

1 0,1 0,1 2,2 3,5 2,4 10,9 3,6 15,1 

2 0,2 0,2 6,2 9,3 6,4 15,9 9,5 21,7 

3 0,1 0,1 2,4 3,6 2,5 8,7 3,7 11,9 

4 0,1 0,2 3,1 4,8 3,2 12,3 4,9 17,6 

5 0,1 0,1 0,6 0,9 0,7 2,7 0,9 3,5 

6 0,2 0,2 8,4 11,1 8,5 21,1 11,3 23,8 

7
1
 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,5 

8
1
 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,7 

9
1
 0,0 0,1 1,5 2,3 1,5 1,9 2,3 2,8 

Hela området 0,4 0,5 6,2 9,2 6,6 9,2 26,4 35,3 

1
Beräknat för friktionsjord även om kohesionsjord också förekommer i området kring Ravin 7-9, varför resultat markerats kursivt grå. 
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Vattenhastigheten beräknas uppgå till mellan 2 m/s och 4 m/s i de olika ravinerna, vilket kan orsaka erosion 

av partiklar med en diameter upp till 15 mm respektive upp till 65 mm, och transport av material med 

diameter upp till 80 mm respektive 300 mm (Figur 3).  

Utöver beräknad sedimenttransport kan ytterligare material tillföras vattenflödet som en konsekvens av ras 

eller släpp från vattendragens kanter och omkringliggande slänter som under höga flöden riskerar att tillföras 

vattendraget. Något sådant tillskott är inte inkluderat i beräkningarna, och kan således leda till högre 

materialflöden än beräknat. En samlad bedömning av den potentiella materialtransportens omfattning har 

gjorts genom att, förutom beräknad materialtransport, också beakta jordens benägenhet att erodera eller 

rasa och eventuell betydelse av tidigare utförda åtgärder (en förenklad sammanställning återfinns i  

Tabell 16).  

I Tabell 16 beskrivs jordens benägenhet att erodera eller rasa som hög, medel eller låg. Klassificeringen 

relaterar till de volymer tillgängligt material som redovisats i kapitel 10.2. Det bör dock noteras att volymerna i 

sig inte är direkt applicerbara vid sedimenttransport, då de är framtagna för beräkning av slamströmmar. 

Däremot visar volymen på huruvida det föreligger en risk att material eventuellt tillförs vattenflödet och hur 

stor den eventuella risken är. 

Befintliga åtgärder i form av erosionsskydd har beaktats, men bedöms ha begränsad påverkan på sediment-

transporten då erosionsskydden är begränsade till förhållandevis mycket korta sträckor. 

Tabell 16: Bedömning av potentiell materialtransport baserat på dimensionerande flöde, sedimenttransport, tillgängligt 
material från erosion och ras/skred samt befintliga åtgärder. H=hög, M=medel, L=Låg 

Ravin 
Dimensionerande 

vattenflöde 
(m

3
/s) 

Sediment-
transport 
(m

3
/min) 

Materialtillskott  

Befintliga åtgärder 
Potentiell 
material-
transport Erosion 

Ras/ 
skred 

1 2 2-11 H H Erosionsskydd nära inlopp H 

2 4 6-16 H M Erosionsskydd nära inlopp H 

3 2 2-9 L L Erosionsskydd i anslutning till inlopp M 

4 2 3-12 M M/H Sed.bassäng/Erosionsskydd nära inlopp M/H 

5 1 1-3 M M/H - M 

6 4 8-21 M/H H - H 

7 < 1 < 1 L M/H - L 

8 1 < 1 L L - L 

9 3 1-2 M M - L 

 

Den potentiella materialtransportens omfattning bedöms vara som störst i ravin 1, 2 och 6. Därefter är risken 

som störst i ravin 4 följt av ravin 3 och 5. I övriga raviner bedöms materialtransporten vara relativt låg.   

Sedimenttransport för Klass I-flöde har inte beräknats, eftersom vattennivån under större delen av ravinens 

sträckning då väntas stiga över de eroderade fårorna. Flödesförutsättningarna kommer således i hög grad 

att förändras och kommer dessutom påverkas av träd och annan växtlighet vid sidan av den naturliga 

vattenfåran.  

11.1 Slutsats och bedömning av risk för sedimenttransport 

Förutsättningarna i området visar på stor potential för sedimenttransport längs flera av ravinerna. 

Vattendragen i den norra delen av området bedöms generellt vara mer erosionsbenägna än i den södra 
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delen, där jordmaterialet till stor del utgörs av silt och lerpartiklar vilket ökar motståndet mot erosion till följd 

av bindningskrafter mellan kornen (kohesion). Bäckfårornas utformning i den norra delen av området, med 

minde andel ler och siltpartiklar, tyder på att de är skapade som en konsekvens av strömmande vatten i 

erosionsbenägen jord, vilket resulterar i en materialtransport av partiklar i vattnet. Att material erfarenhets-

mässigt transporteras ned längs ravinerna även vid lägre nederbördsmängder verifierar att jordmaterialet är 

erosionsbenäget (kapitel 4.5). 

Beräkningarna visar på en sedimenttransport som kan väntas vara relativt stor från flera av ravinerna, 

framförallt där vattenflöde och vattenhastigheter är som störst. Potentialen för sedimenttransport är störst i 

ravin 2 och 6, följt av ravin 1, 3 och 4. Under ett flöde med 100 års återkomsttid beräknas sediment-

transporten maximalt uppgå till ca 15-20 m
3
/min i ravin 2 och 6 respektive ca 10 m

3
/min i ravin 1, 3 och 4. 

Sedimenttransporten i övriga raviner beräknas vara mindre än 5 m
3
/min. Vid ett klimatkorrigerat 100-årsregn 

ökar den potentiella materialtransporten generellt med ca 35-40 % till följd av det större flödet.  

Storleken på sedimenttransporten varierar med upp till fem gånger beroende på vilken beräkningsmetod 

som används. Givet de osäkerheter som beräkning av sedimenttransport innefattar bedöms resultaten dock 

ligga inom ett rimligt intervall för vad som kan förväntas. 

Vid beaktande av materialtillskott som en konsekvens av ras eller släpp från vattendragens kanter och 

omkringliggande slänter som under höga flöden riskerar att tillföras vattendraget bedöms den potentiella 

materialtransportens omfattning vara som störst i ravin 1, 2 och 6 följt av ravin 4. Materialtransportens 

omfattning i ravin 3 och 5 bedöms också vara betydande, medan omfattningen i övriga raviner är 

förhållandevis liten. 

Resultaten stämmer generellt väl överens med dokumentation från tidigare erfarenheter och med den 

bedömning som gjorts i fält. Den relativt stora materialtransport som beräknats kunna ske från ravinerna i 

den norra delen av området verifierar de iakttagelser som gjordes i samband med det intensiva 

nederbördstillfället år 2013 när stora mängder vatten och material transporterades ner mot staden. Givet de 

hastigheter som beräknats vid dimensionerande 100 årsflöde så kan transport av såväl stenar som block ske 

enligt Figur 3.  

Enligt diskussionen i kapitel 10.3 har såväl experter i Kanada (Goldbach m.fl., 2014) och Hong Kong (Choi, 

2014) gjort bedömningen att materialtransporten i området rimligtvis bör klassificeras som sedimenttransport 

(d v s ej slamström), som enligt Choi möjligtvis kan utvecklas till en ”störtflod med högt materialinnehåll” 

(debris flood). Viktandelen fast material visar på att materialtransporten som sker är i form av en störtflod. En 

ökning av materialtransporten till en viktandelen fast material som överstiger 40 %, skulle enligt Tabell 1 

klassificeras som en störtflod med högt materialinnehåll. Vid beaktande av högre flöden, eller om betydande 

ras och släpp sker längs vattendraget i samband med högflödet kan en störtflod med högt materialinnehåll 

möjligtvis uppstå.  

I Tabell 17 redovisas beräknad viktandel fast material vid 100-årsflöde, med och utan klimatkorrektion, för 

respektive ravin. Beräkningarna visar att viktandelen fast material varierar mellan 2 % och som högst 22 %. 
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Tabell 17: Viktandel fast material (%) 

Ravin 
100-årsflöde 100-årsflödeKlimat 

(Bijker) (Engelund) (Bijker) (Engelund) 

1 5 20 6 21 

2 6 15 7 15 

3 5 16 6 17 

4 6 20 7 22 

5 3 11 3 11 

6 8 17 8 15 

7 2 5 2 5 

8 2 3 2 3 

9 2 3 3 3 

 

Osäkerheterna vid beräkning av sedimenttransport är betydande. Dessutom baseras beräkningarna på ett 

antal förenklingar och antaganden, som generellt varit konservativa i bemärkelsen att de resulterar i en högt 

räknad materialtransport, t ex. hög vattenhastighet, erosionsbenägen kornstorlek och hög avrinning.  

Beräkningarna har förenklats genom att utgå från förhållandena (vattenflöde och bottenlutning) under 

ravinernas sista delsträcka (enligt uppdelning i BILAGA H). Lutningen under den sista delsträckan är dock i 

samtliga raviner, bortsett från i ravin 9, samma eller större än medellutningen för hela ravinen vilket tyder på 

att beräkningarna representerar en högt snarare än lågt räknad materialtransport. Medellutningen i ravin 9 är 

betydligt högre än under sista delsträckan, men då de brantaste partierna är långt upp i slänten där vatten-

flödet är lågt, och området dessutom till stor del utgörs av kohesionsjord, bedöms redovisat flöde ändå inte 

underestimera materialtransporten. 

Vidare skulle ett dammbrott i någon av de befintliga dammarna öka risken för en störtflod med högt material-

innehåll. Det skulle resultera i en omfattande materialtransport, med risk för allvarliga konsekvenser ned-

ströms. Detsamma gäller om en tillfällig dammkonstruktion, orsakad av skred/rasmassor som dämt ravinen, 

skulle brista. Sannolikheten för ett omfattande skred med potential att dämma ravinen är dock mycket låg. 

Vid mindre volym rasmassor kommer materialet kontinuerligt att följa med vattenflödet.  
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12.0 KONSEKVENSANALYS OCH ÅTGÄRDER 

Sedimenttransport längs ravinerna kan begränsas genom ett antal olika åtgärder vars lämplighet beror av 

den aktuella ravinens karaktär. Prioritering av vilka åtgärder som i första hand bör implementeras bör göras 

beroende av omfattningen av materialtransport till släntens fot vid högflöde i kombination med den 

potentiella konsekvensen av en sådan händelse. 

12.1 Åtgärdsalternativ för reducerad materialtransport 

12.1.1 Förstärkningsmetoder för ravinbotten 

För att förhindra erosion längs bäckbotten och-sidor i raviner finns ett antal metoder. Genom att förhindra 

ytterligare erosion längs bäckfåran minskar även risken för skred/ras i ravinens sidoslänter. Ett sätt att 

minska erosionen är att minska flödet i vattendraget genom t ex dränering, avledning av vatten uppströms 

eller ingenjörsbiologiska metoder. Dessutom finns ett antal alternativa tekniska åtgärder som kan utföras 

längs med vattendraget för att minska erosionen: 

 Erosionsskydd 

 Erosionstrappor 

 Syllar (d v s små erosionstrappor utan fallhöjd) 

 Blocktrappor (erosionstrappor av block) 

 Kanalisering (d v s styra strömfåran i en viss riktning) 

 Ingenjörsbiologi (vegetation) 

Samtliga nämnda åtgärdsalternativ för att minska erosionen finns beskrivna i ”Förstärkningsåtgärder för 

slänter och raviner i morän och annan grov sedimentjord” (Räddningsverket, 2003). 

Sedimenttransporten längs med de aktuella vattendragen bedöms kunna begränsas genom ett antal olika 

åtgärder. Minskad avrinning mot ravinerna begränsar såväl potentialen för erosion och sedimenttransport 

och ökar förutsättningarna för nedströms dagvattennät att ta hand om de höga vattenflöden som tillrinner vid 

högflöden. Dagvattenhanteringen måste dock dimensioneras så att den kan fungera tillfredsställande och 

inte riskerar att sättas igen av det material som följer med vattenflödet.   

Vidare kan sedimenttransporten begränsas genom att erosionsskydd läggs ut längs ravinernas sträckning. 

12.1.2 Förstärkningsmetoder för sidoslänterna 

Beroende på vilken typ av slänt som skall åtgärdas finns ett antal olika förstärkningsmetoder. Otillfreds-

ställande stabilitet i ler- och siltslänter respektive slänter i grövre jordar, t ex morän, orsakas av olika faktorer 

och åtgärdas därmed lämpligen med olika metoder. 

För att förbättra stabiliteten i en silt- eller lerslänt och erhålla en säkerhetsfaktor mot brott som uppfyller 

rekommenderad säkerhetsnivå finns olika alternativ/möjligheter till åtgärd. Ett alternativ är att minska de 

pådrivande krafterna i slänten genom t ex avschaktning på släntkrön och/eller flacka ut slänten, d v s minska 

släntlutningen. Att öka de mothållande krafterna innebär att en stödfyllning läggs ut vid släntfot, vilket i det 

aktuella området innebär att bäcken måste kulverteras. Detta är ett fullt möjligt tekniskt alternativ, men med 

tanke på naturvärdena i bäckarna är det troligtvis ett mindre lämpligt alternativ. I Figur 29 nedan visas 

principutseende på åtgärd genom avlastning, motfyllning respektive förstärkning av en ler- eller siltslänt. 

I grövre jordar, t ex morän, utlöses skred/ras vanligen av för högt grundvattentryck i släntens övre jordlager. 

Lämpliga förstärkningsmetoder är olika typer av dräneringssystem samt ingenjörsbiologiska metoder. Vid 
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dränering av slänten måste dock eventuell känslig ravinbotten nedströms beaktas, så att inte erosionsrisken 

ökar och problemet därmed endast förflyttas. 

Avlastning/borttagning 
pådrivande krafter 

Ökning/säkrande  
mothållande krafter 

Förstärkning av slänt 

 
 

 

  

Figur 29 Principutseende på lämpliga åtgärdsalternativ för denna typ av slänter.  
(Enl. Skredkommissionen, rapport 5:95. Anvisningar för släntstabilitetsutredningar - Information) 

12.2 Konsekvensanalys och prioritering av åtgärder  

En översiktlig uppskattning av de riskobjekt som bedöms ligga i farozonen (vid beaktande av ett 100-års 

regn) presenteras i Tabell 18. Bedömningen har gjorts utifrån lokaliseringen av ravinernas inlopp i 

förhållande till lokaliseringen av potentiella riskobjekt utan att närmare studera förväntade rinnvägar vid höga 

flöden. För att bedöma hur stort område som ett visst flöde kommer att påverka krävs en detaljerad 

modellering av vattenflödena. I tabellen presenteras också de åtgärder som rekommenderas i syfte att 

reducera risken för störningar och skador nedströms ravinerna till följd av materialtransport med höga 

vattenflöden.  

Sjukhusområdet har förutsatts vara mycket skyddsvärt. I övrigt har ingen värdering har gjorts mellan de olika 

riskobjekten. 

Utöver de åtgärder som redogjorts för ovan inkluderas också dimensionering av dagvattenhanteringen som 

ett alternativ. Alternativet reducerar inte sedimenttransporten i sig, men minskar risken nedströms om 

dagvattenhanteringen har kapacitet att ta emot de vatten- och materialflöden som uppkommer under 

intensiva regn. Då dagvattennätet (enligt kapitel 4.5) är utformat för ett 10-årsregn är kapaciteten för låg vid 

beaktande av de höga flöden som behandlas i denna rapport. Ingen detaljerad bestämning av 

dagvattennätets kapacitet i förhållande till vatten- och materialtransport har gjorts inom ramen för 

föreliggande utredning, utan dagvattennätets inverkan på transporten nedströms bedöms vara lika för 

samtliga raviner och således inte påverka den relativa bedömningen av prioritering av åtgärder. 
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Tabell 18: Potentiella riskobjekt och inbördes prioritering av föreslagna åtgärder  

Ravin 
Potentiell 

materialtransport 
Potentiella riskobjekt Erosionsskydd 

Dimensionering av 
dagvattenhanteringen 

1 H Handelsområde (IKEA) / Väg E4 Hög Hög 

2 H Handelsområde (IKEA) / Väg E4 Hög Hög 

3 M Handelsområde (Citygross) / Sjukhus  Låg/Medel Hög 

4 MH Sjukhus / Handelsområde (Citygross) Medel Hög 

5 M Sjukhus Medel Hög 

6 H Väg E4 / Sjukhus / Eurostop Hög Hög 

7 L Fabrikslokaler / Eurostop / (ev. Väg E4) Låg Låg 

8 L Fabrikslokaler / Eurostop / (ev. Väg E4) Låg Låg 

9 L Väg E4 Låg Låg 

 

Åtgärder bör prioriteras i ravin 1-6 där konsekvensen av materialtransport vid höga flöden är betydande. 

Omfattningen av den potentiella materialtransporten bedöms vara som störst i ravin 1, 2 och 6 medan 

inloppen för ravin 3, 4 och 5 ligger närmast sjukhusområdet vilket ökar risken för allvarliga störningar och 

skador vid höga vattenflöden.  

De åtgärder som rekommenderas är installation av erosionsskydd och/eller ökad kapacitet hos dagvatten-

hanteringen, för att kunna ta hand om vattenflödet inkl. transporterat material nedströms ravinerna. 

Installation av erosionsskydd längs ravinernas sträckning bör prioriteras i ravin 1, 2 och 6 där omfattningen 

av materialtransport är hög och risken för störningar och skador nedströms är betydande. Därefter bör 

erosionsskydd prioriteras i ravin 4 och 5 följt av ravin 3. Erosionsskydd skulle också reducera material-

transporten i övriga raviner, även om effekten i dessa raviner inte skulle vara lika stor och behovet av en 

reducering bedöms vara mindre.  

Konsekvensen av hög materialtransport till släntens fot beror av kapaciteten av nedströms 

dagvattenhantering (inlopp, ledningar, diken etc) i förhållande till flödets storlek. För att begränsa risken för 

översvämning (och materialtransport) nedströms bör dagvattenhanteringen ses över så att flöden av önskad 

återkomsttid kan tas omhand. Även kapaciteten för trummorna längs ravinens sträckning bör ses över då t 

ex befintliga grusvägar riskerar att dämma vattenflöden som i sin tur kan orsaka att vägen brister och 

material därigenom görs tillgängligt.  

Stabilitetsbrott i sidoslänterna bedöms generellt utgöra en mindre risk, varför förstärkning inte bedöms vara 

kostnadseffektivt. Däremot bör stabiliteten vid tidigare inträffade skred nedströms dammarna i ravin 4 och 6 

utredas då stabiliteten baserat på befintligt underlag bedöms vara otillfredsställande god och 

konsekvenserna av ett stabilitetsbrott, ev. i kombination med ett dammbrott, skulle kunna bli omfattande. 

Var längs ravinerna som åtgärder bör prioriteras i syfte att minska sedimenttransport till ravinernas inlopp i 

släntfot har inte studerats i detalj. Inför dimensionering av åtgärder bör i första hand hela sträckan längs de 

högst prioriterade ravinerna ses över för att bestämma var längs sträckningen som åtgärder bör riktas. 

Generella rekommendationer är dock att:  

- Åtgärder prioriteras inom sträckan som markerats med erosion i BILAGA I.  

Längs aktuell sträcka är erosionen påtaglig och det saknas förutsättningar för sedimentation av 

partiklar nedströms. Inom sträckan bör såväl erosionsskydd och dimensionering av trummor 

beaktas. 
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- Åtgärder prioriteras i släntens nedre del (d v s nära ravinernas inlopp) 

Potentialen för sedimenttransport kan väntas öka närmre inloppet i takt med att vattenflödet ökar. 

Ökat vatten- och materialflöde leder också högre prioritering av dimensionering av trummor.  

 

- Åtgärder prioriteras i anslutning till befintliga utlopp längs ravinernas sträckning.  

Detta gäller i första hand utlopp nedströms golfbanan där både större och mindre släpp förekommit, 

men även utlopp vid övriga trummor längs ravinens sträckning där erosionen i många fall är 

betydande och bitvis har resulterat i mindre ras. 

 

- Åtgärder prioriteras i vattendragens ytterkurvor.   

I ytterkurvornas lägen är erosionen ofta betydande varför dessa bör prioriteras.  

 

- Dagvattenhanteringen dimensioneras efter önskad återkomsttid. 

Då konsekvensen nedströms till stor del är ett resultat av höga vattenflöden bör 

dagvattenhanteringen dimensioneras efter flöden (inklusive materialtransport) med önskad 

återkomsttid. På så vis reduceras dessutom översvämningsrisken.  

 

- Stabiliteten vid tidigare inträffade skred nedströms dammarna i ravin 4 och 6 bör utredas. 

Stabiliteten har bedömts vara otillfredsställande god och konsekvenserna av ett stabilitetsbrott, ev. i 

kombination med ett dammbrott, skulle kunna bli omfattande. 

Vid framtida nyexploatering inom aktuellt område bör lokalt omhändetagande av dagvatten prioriteras för att 

minimera vattenflödet mot ravinerna och därmed förhindra ökad materialtransport. Genom att begränsa 

avrinningen begränsas också potentialen för erosion och sedimenttransport medan förutsättningarna ökar för 

nedströms intag att ta hand om de vattenflöden som tillrinner vid högflöden.  

I samband med planläggning inför nyexploatering kan det vid eventuell exploatering nära ravinerna bli 

aktuellt med stabilitetsförbättrande åtgärder för sidoslänterna, vilka då bör studeras i detalj för att finna den 

bästa lösningen och optimera åtgärderna.  
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13.0 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

13.1 Stabilitet i sidoslänter 

I ett flertal av de aktuella ravinerna finns partier där sidoslänterna är både höga och branta och med 

anledning av detta har stabilitetsförhållandena kontrollerats. Stabilitetsförhållandena har dels kontrollerats 

med avseende på befintlig eller planerad bebyggelse/anläggning på släntkrön, och dels för att uppskatta 

potentiell jordvolym från skred/ras som eventuellt kan initiera och/eller öka mängden material tillgängligt för 

slamström eller sedimenttransport i vattendraget. 

Inom stora delar av området finns idag inga befintliga byggnader och/eller anläggningar och marken kan 

klassas som naturmark. Befintliga byggnader i form av hotell- och konferensanläggning samt golfbanans 

klubbhus ligger på betryggande avstånd från ravinerna och stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfreds-

ställande goda. För befintliga förhållanden rekommenderas ingen fortsatt utredning eller åtgärder inom 

dessa områden. 

Utifrån gällande säkerhetsrekommendationer, för denna typ av markområde och utredningsnivå, har kravet 

på lägsta säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott ansatts till Fφ > 1,5. Utförda beräkningar visar att stabilitets-

förhållandena generellt är tillfredsställande goda på ett avstånd av ca 10-30 m från respektive ravins 

släntkrön. Närmare ravinerna är säkerheten för låg för alla former av byggnader och anläggningar.  

I ravin 4 och 6, där skred relativt nyligen inträffat i anslutning till verkstad, grusvägar och dammar tillhörande 

golfbanan, visar utförda stabilitetsanalyser att stabiliteten baserat på befintligt underlag inte kan anses vara 

tillfredsställande god. Rekommendationen är att de aktuella slänterna bör utredas vidare för att säkerställa 

tillfredsställande stabilitet enligt gällande normer. Båda de tidigare inträffade skreden har skett nedströms en 

damm och den utlösande faktorn bedöms vara ett förhöjt portryck i slänten, vilket t ex kan ha orsakats av en 

igensatt trumma i kombination med kraftig nederbörd. Ytterligare stabilitetsbrott i aktuella slänter skulle 

kunna medföra att dammvallen till den uppströms liggande dammen brister. I samband med ett dammbrott 

skulle en stor mängd vatten och jordmaterial forsa nerför ravinen och orsaka stora problem nedströms, d v s 

vid släntfot och eventuellt också inom handels- och sjukhusområdet. 

De högsta och brantaste sidoslänterna, vilka generellt återfinns i ravin 1, 4 och 6, bedöms som potentiella 

skred/rasområden, vilka eventuellt skulle kunna tillföra jordmaterial som transporteras vidare med vatten-

flödet ner mot inloppen vid släntfot. Sträckorna där slänterna är höga och branta är dock relativt långa och 

det bedöms inte vara realistiskt eller kostnadseffektivt att åtgärda dessa slänter för att minska skred/ras-

risken och därmed tillgängligt material för sedimenttransport. Mindre släpp i strandkant bedöms vidare kunna 

ske i samtliga raviner och bidra med ett visst materialtillskott för sedimenttransport. Denna risk kan till viss 

del minskas genom utläggande av erosionsskydd.  

13.2 Materialtransport i bäckraviner 

Materialtransport längs ravinerna sker kontinuerligt i form av sedimenttransport. Stora nederbördsmängder 

vid intensiva regn orsakar både höga vattenhastigheter och höga vattenflöden med potential att transportera 

stora mängder jordmaterial, av såväl mindre partikelstorlekar som större, upp till sten och block. I de raviner 

där materialet till större del utgörs av lera och silt (gäller framförallt ravin 7, 8 och 9 i den södra delen av 

området) begränsas transporten genom bindningskrafter mellan kornen (kohesion), vilket gör materialet 

mindre erosionsbenäget. I den norra delen av området är jorden något grövre och mer erosionsbenägen, 

d v s potentialen för erosion är större. 
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Risken för materialtransport i form av slamström har utretts, både vid beaktande av flöden med 100 års 

återkomsttid, vid klimatanpassande flöden och vid ett beräknat högsta flöde (Klass I-flöden), men givet de 

förutsättningar som råder i området bedöms det inte vara sannolikt att slamströmmar skulle kunna före-

komma längs ravinerna. Bäckfårornas bottenlutning, som är en avgörande faktor för att slamströmmar ska 

initieras, är generellt för flack. 

Problematiken i området bedöms istället utgöras av en hög vattenburen sedimenttransport, vilken är starkt 

kopplad till höga vattenflöden i ravinerna. Den beräknade sedimenttransporten under ett flöde med 100 års 

återkomsttid beräknas maximalt uppgå till ca 15-20 m
3
/min i ravin 2 och 6 respektive ca 10 m

3
/min i ravin 1, 

3 och 4. Sedimenttransporten i övriga raviner beräknas vara mindre än 5 m
3
/min. Vid ett klimatkorrigerat 

100-årsregn ökar den potentiella materialtransporten generellt med ca 35-40 % till följd av det större flödet. 

Utöver beräknad sedimenttransport kan ytterligare material tillföras vattenflödet som en konsekvens av ras 

eller släpp från vattendragens kanter och omkringliggande slänter som under höga flöden riskerar att tillföras 

vattendraget. En samlad bedömning av den potentiella materialtransportens omfattning har således gjorts 

genom att förutom beräknad materialtransport också beakta jordens benägenhet att erodera eller rasa. Det 

resulterar i att materialtransportens omfattning bedöms vara som störst i ravin 1, 2 och 6 följt av ravin 4. 

Materialtransportens omfattning i ravin 3 och 5 bedöms också vara betydande, medan den i övriga raviner är 

förhållandevis liten. 

Beräkningarna representerar den högsta momentana materialtransporten med 100 års återkomsttid, d v s 

den materialtransport som kan väntas när flödet är som högst under avrinningsförloppet. Den totala volymen 

som kan transporteras som en konsekvens av ett dimensionerande regn beror av hela avrinningsförloppet 

vilket innebär att ett längre och mindre intensivt regn över tid kan orsaka transport av en större volym 

jordmaterial.  

Om det skulle inträffa ett dammbrott i någon av de befintliga dammarna, eller i en tillfällig dammvall 

uppbyggd av skred/rasmassor, skulle det kunna resultera i ett momentant och mycket stort vattenflöde. 

Flödet skulle vidare kunna utvecklas till en störtflod med högt materialinnehåll och medföra omfattande 

konsekvenser nedströms. Sannolikheten för ett skred med potential att på detta sätt dämma ravinen är dock 

mycket låg. Skredslänterna/dammvallarna i ravin 4 och ravin 6 bör dock utredas vidare och eventuellt också 

åtgärdas för att undvika framtida dammbrott. 

Det bör poängteras att beräkningar av sedimenttransport generellt är osäkra, och kan variera betydligt 

beroende på vilken metod som används. Dessutom baseras beräkningarna på ett antal förenklingar och 

antaganden, som dock generellt varit konservativa i bemärkelsen att de resulterar i en högt räknad material-

transport.  

13.3 Förslag på åtgärder 

Problemet med sedimenttransport är starkt sammankopplat med vattenflödena, vilka i sig kan orsaka 

problem i form av översvämning nedströms ravinerna. En reduktion av vattenflödet i ravinerna hade därmed 

även minskat sedimenttransporten. Sedimenttransporten kan även begränsas genom att den tillgängliga 

mängden eroderbart material reduceras, vilket t ex kan göras genom utläggning av erosionsskydd. 

De åtgärder som rekommenderas är installation av erosionsskydd och dimensionering av 

dagvattenhanteringen nedströms ravinerna. Installation av erosionsskydd längs ravinernas sträckning bör 

prioriteras i ravin 1, 2 och 6 där omfattningen av materialtransport är hög och risken för störningar och 

skador nedströms är betydande. Därefter bör erosionsskydd prioriteras i ravin 4 och 5 följt av ravin 3, medan 

nyttan av erosionsskydd i övriga raviner bedöms vara begränsad i förhållande till risken för störningar och 
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skador nedströms. Erosionsskydd bör prioriteras inom sträckan som markerats med erosion i BILAGA I samt 

i anslutning till befintliga utlopp längs ravinernas sträckning (speciellt utlopp nedströms golfbanan) och i 

vattendragens ytterkurvor.  

Konsekvensen av hög materialtransport till släntens fot beror av dagvattenhanteringens kapacitet i 

förhållande till flödets storlek. För att begränsa risken för översvämning (och materialtransport) nedströms 

bör dagvattenhanteringen ses över så att dess kapacitet klarar flöden av önskad återkomsttid. Även 

trummornas kapacitet längs ravinens sträckning bör kontrolleras för att undvika att vattenflöden däms och 

eventuellt orsakar att vägar brister och material görs tillgängligt. 

Stora delar av området utgörs idag av naturmark och några stabilitetsförbättrande åtgärder för ravinernas 

sidoslänter bedöms för befintliga förhållanden inte vara aktuella. 

13.4 Framtida exploatering 

Stabilitetsförhållandena för ravinernas sidoslänter är generellt tillfredsställande goda på ett avstånd av ca 10-

30 m från respektive ravins släntkrön. Vid eventuell framtida exploatering av området närmast respektive 

ravin kommer därmed någon form av stabilitetsförbättrande åtgärd att erfordras. Även vid nyexploatering på 

ett större avstånd från ravinerna bör stabilitetssituationen kontrolleras och aktuella förutsättningar, t ex laster, 

schakter eller förändrade dräneringsförutsättningar, beaktas. I samband med planläggning för nyexploatering 

bör eventuella stabilitetsförbättrande åtgärder för sidoslänterna studeras i detalj för att finna den bästa 

lösningen och optimera åtgärderna.  

Vid framtida nyexploatering inom aktuellt område bör lokalt omhändetagande av dagvatten prioriteras för att 

minimera vattenflödet mot ravinerna och därmed förhindra ökad materialtransport. Genom att begränsa 

avrinningen så begränsas också potentialen för erosion och sedimenttransport medan förutsättningarna ökar 

för nedströms intag att ta hand om de vattenflöden som tillrinner vid högflöden.  

13.5 Fortsatt utredning 

Fortsatt utredning beror av vilka åtgärder som prioriteras. Vid eventuell installation av erosionsskydd bör 

ravinerna studeras i detalj för att bedöma var längs respektive ravins sträckning åtgärden ska utföras. 

Utredningen bör i första hand fokusera på ravin 1, 2 och 6, och i andra hand i ravin 4 och 5.  

Vid eventuell dimensionering av dagvattenhanteringen nedströms ravinerna bör mer detaljerade beräkningar 

utföras för att optimera utformningen. För sådana beräkningar finns flera mjukvaror som kan användas för att 

modellera vattenflöden i syfte att bestämma dimensionerande vatten- och sedimenttransport. På så vis kan 

också risker nedströms bedömas till följd av flöden med viss återkomsttid.  

Vidare rekommenderas om möjligt fältmätningar av dimensionerande flöden och sedimenttransport från 

slänten för att verifiera erhållna beräkningsresultat. 

För skred/rasområdet i ravin 4 rekommenderas att en detaljerad stabilitetsutredning utförs enligt gällande 

normer. För att fastlägga jordlagerföljd och jordens egenskaper bör kompletterande geotekniska fält och 

laboratorieundersökningar utföras. Baserat på ett mer detaljerat underlag samt fördjupade stabilitetsanalyser 

kan en ny bedömning av stabilitetssituationen och eventuellt åtgärdsbehov göras. Även ras/skred-slänten i 

ravin 6 bör utredas vidare, men avståndet mellan skredkant och dammen är större, vilket innebär att risken 

för dammbrott bedöms vara mindre än i ravin 4. 
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BILAGA A  
Redovisning fältbesiktning 
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BILAGA B  
Fältprotokoll 
 



 

 
  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 1_0_200.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 1 
Sträcka: 0 - 200 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Mycket  

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

 Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m X 10-15 m 

X 5-10 m  Högre: …..…m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1-2 m 

 Djup, nuvarande: 0,3 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,2 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,6 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

 Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

X Stor 

 Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

X Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

X Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion och ev ras 
i slänt (uppskattad stor potential för både 
skred och erosion). Delar av slänt har rasat 
tidigare och slänten är delvis brant. 
Material kommer sannolikt också från 
erosion längs sidan (och ev botten) av 
bäcken.   

 

Delvis större block/stenar i botten på fåran, 
speciellt i brantare partier.   

 

Sedimenterad finsand på botten av 
vattendraget (där lutningen är flack).  
 

Högt vattenflöde.  

 

Siltigt brunt vatten 

 
 



 

 
  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 1_0_200.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Utlopp från rör under väg (söder mot norr) 

 

 
Figur 2 Erosion vid utlopp (söder mot norr) 

 

 
Figur 3 Eroderad bäckfåra (väst mot öst) 
 

 
Figur 4 Inlopp vid ravinens slut (öst mot väst) 
 

 



 

 
  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 1_970_1070.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 1 
Sträcka: 970 - 1070 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Medelstor  

 Jordart: Siltig morän (lera) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

 Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m X Högre: …20…m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1-2 m 

 Djup, nuvarande: 0,1 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

X Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

X Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion längs 
bäckfårans kant, framförallt längs dess 
södra sida. Även risk för ras i slänt på 
södra sidan (i så fall en lång slänt!!).  

 

Gott om fallna träd i slänt och delvis mycket 
erosion längs fåran. Viss erosion har 
förekommit i slänt samt möjligtvis gamla 
skred.  

 

Material kommer sannolikt också från 
erosion av bottenmaterial i bäcken som 
delvis är mkt löst packat.   

 

Delvis större block/stenar i botten på fåran, 
speciellt i brantare partier.   

 

Högt vattenflöde.  

 

Siltigt brunt vatten  

 
 



 

 
  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 1_970_1070.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Bäckfåra (väster mot öster) 
 

 
Figur 2 Släpp längs bäckfåra (norr mot söder) 

 

 
Figur 3 Löst packat bottenmaterial (väster mot öster) 
 

 
Figur 4 Långsträcks slänt mellan Nässjövägen och 
bäckfåra (norr mot söder) 
 

 



 

 

 

 

 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2a_0_100.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 2a 
Sträcka: 0 - 100 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Medel/låg 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ……m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1 m 

 Djup, nuvarande: 0,1 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

X Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Erosionen längs bäckfårans botten bedöms 
liten då det är gott om stora stenar som 
täcker botten. Tillgängligt material utgörs 
snarare av eroderat material och släpp från 
bäckfårans kanter som längs delar av 
sträckan är påtaglig.    
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slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  
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Foto 

 

 

Figur 1 Vattenflöde uppströms gångväg (nordväst mot 
sydost) 
 

 
 

 

 
Figur 2 Vattenflöde nedströms gångväg (nordväst mot 
sydost) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2a_800_850.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 2a 
Sträcka: 800 - 850 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

X Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

X Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

X Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Obefintlig/låg 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ……m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m 

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,03 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

 Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

X Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

 Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

X Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

 Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Små flöden i bäck och inga tecken på 
erosion.   
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slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  
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Foto 

 

 

Figur 1 Vattenflöde på golfbana (nordväst mot sydost) 

 

 
 

 

 
Figur 2 Vattendrag nedströms golfbana (sydost mot 
nordväst) 

 

 



 

 

 

 

 
 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2a_850_950.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 2a 
Sträcka: 850 - 950 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

 Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Obefintlig/låg 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ……m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: m 

 Djup, nuvarande:  m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup:  m   

 Uppskattat djup vid högvatten: m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

 Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

 Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

X Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

 Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

X Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

 Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Flöde sker längs svacka över golfbanan. 
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Foto 

 

 

Figur 1 Vattenflöde på golfbana (sydost mot nordväst) 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2a_950_1050.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 2a 
Sträcka: 950 - 1050 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

X Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

X Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

X Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Mycket liten 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

X 5-10 m  Högre: ……m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1 m 

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,03 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: ? m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

 Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

X Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

() Bäckfårans botten 

 Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

X Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Växtlighet i och kring vattendragen längs 
mestadels av sträckan.  
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Fältbesiktning / Observationspunkt  
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Foto 

 

 

Figur 1 Vattenfåra i rik växtlighet i flackt område 
(sydost mot nordväst) 

 

 
 

 

 
Figur 2 Vattenfåra i rik växtlighet i flackt område 
(nordväst mot sydost) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2b_0_250.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 2b 
Sträcka: 0 - 250 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten () Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Ja, medel 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): 2b-200 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ……m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1 m 

 Djup, nuvarande: 0,15 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,1 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,3 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

X Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

X Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

X Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

X Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från ev ras i slänt. 
Delar av slänt har rasat tidigare och slänten 
är delvis brant (framförallt längs den södra 
sidan av vattendraget). Slänternas höjd är 
dock begränsad.  
 

Material kommer sannolikt också från 
erosion längs sidan (och ev botten) av 
bäcken.   

 

Delvis större block/stenar i botten på fåran, 
speciellt i brantare partier.   

 

Sedimenterad finsand på botten av 
vattendraget (där lutningen är flack).  

 

Ev gamla skred mot vägen i söder.  

MUK: 30 cm nedtryck i slänt (mot väg).  

 

Högt vattenflöde.  

 

Siltigt brunt vatten. 
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Foto 

 

 
Figur 1 Ras i sidoslänt (söder mot norr) 

 

 
Figur 2 Erosion längs bäckfåra (norr mot söder) 

 

 
Figur 3 Inlopp vid botten av ravin öser om bilväg 
(öster mot väster) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 
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Fältbesiktning / Observationspunkt  
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Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 2b 
Sträcka: 300 - 500 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Ja, medel 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m  10-15 m 

X 5-10 m  Högre: ……m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1 m 

 Djup, nuvarande: 0,2 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,1 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,4 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

X Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

X Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från ev ras i slänt. 
Delar av slänt har rasat tidigare och slänten 
är delvis brant (framförallt längs den södra 
sidan av vattendraget). Slänternas höjd är 
dock begränsad.  
 

Material kommer sannolikt också från 
erosion längs sidan (och ev botten) av 
bäcken.   

 

Delvis större block/stenar i botten på fåran, 
speciellt i brantare partier.   

 

Siltit brunt vatten. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2b_300_500.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Inlopp uppströms bilväg (väster mot öster) 
 

 
Figur 2 Erosion/ras i bäckfårans kant (väster mot öster) 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2b_950_1150.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 2b 
Sträcka: 950 - 1150 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

 Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

X Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Damm?7ras 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ……m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: m 

 Djup, nuvarande: m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: m   

 Uppskattat djup vid högvatten: m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

 Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

 Nedfallna träd  

 Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

X Stor 

 Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

X Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

 Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

X Erosionsskydd av hög kvalitet 

X Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

X Markförlagda ledningar 

X Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

X Golfbana 

X Damm 

 Vall 

X Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Brunt siltigt vatten 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2b_950_1150.doc 
 

 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Vattenfåra med släpp i bäckfårans kant nära utloppet nedströms bilvägen  
(sydost mot nordväst) 

 

 
Figur 2 Släpp i bäckfårans kant/sidoslänt vid utloppet nedströms gångvägen  
(nordväst mot sydost) 

 

 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2b_1150_1250.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 2b 
Sträcka: 1150 - 1250 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

X Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Ja, liten/medel 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): 2b-1230 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ……m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1 m 

 Djup, nuvarande: 0,1 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

() Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

X Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

() Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

() Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

X Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion av 
bäckfårans sidoslänt och möjligtvis från 
dess botten. 

 

Mindre släpp från strandlinjen kan också 
förekomma längs sträckan 1180-1220) 
samt över en kortare sträcka där slänten är 
brantare nära vattendraget i anslutning till 
utlopp under cykelväg (kan innebära större 
jordvolymer).  

 

Mycket vatten och högt flöde gjorde det 
svårt att se materialet på botten av 
vattendraget.  

 

Ras från sidoslänt har förekommit i 
anslutning till utloppen nedströms bilväg 
respektive nedströms cykelväg, slänterna 
är dock inte höga, och bara branta just intill 
vattendraget.  

 

 

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2b_1150_1250.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Vattenfåra med släpp i bäckfårans kant nära 
utloppet nedströms bilvägen (sydost mot nordväst) 

 

 
 

 

 
Figur 2 Släpp i bäckfårans kant/sidoslänt vid utloppet 
nedströms gångvägen (nordväst mot sydost) 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2b_1650_1878.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 2b 
Sträcka: 1650 - 1874 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

X Ungskog 

X Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

X Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Mycket begränsad 

 Jordart:  

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ……m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m 

 Djup, nuvarande: 0,1 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,1 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

 Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

 Nedfallna träd  

 Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

X Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

X Väg 

X Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Eventuellt tillgängligt material från erosion 
eller släpp längs bäckfårans kanter (dock i 
liten omfattning).  

 

Eventuellt risk för dammbrott,  

 

 

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2b_1650_1878.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Erosion vid utlopp under 
bilväg (norr mot söder) 
 

 
Figur 2 Bäckfåra i flack terräng 
(söder mot norr) 

 

 
Figur 3 Vattenflöde på golfbana (söder mot norr) 

 
 

 
Figur 4 Erosion vid utlopp nedströms damm (söder mot norr) 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2ba_0_138.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 2ba 
Sträcka: 0 - 138 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

X Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Nej, litet flöde 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ……m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m 

 Djup, nuvarande: 0,1 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

X Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

X Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Liten bäck med lågt flöde och mycket 
begränsad erosion. Vattnet var dock siltigt. 

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 2ba_0_138.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Vattendrag (öster mot väster) 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3_0_200.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 3 
Sträcka: 0 - 200 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Medelstor  

 Jordart: Morän (sandig/siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1 m 

 Djup, nuvarande: 0,2 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,1 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,3 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

X Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

X Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion längs 
bäckfårans kanter samt löst material i 
botten, och vid eventuellt ras längs den 
södra slänten vid övre del av den karterade 
sträckan.  

 

Delvis större block/stenar i botten på fåran, 
speciellt i brantare partier.   

 

Sedimenterad finsand/silt vid 
deponeringsområde (där lutningen är 
flack).  
 

Medelhögt vattenflöde.  

 

Siltigt brunt vatten. 

 

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3_0_200.doc 
 

 

Foto 

 
Figur 1 Inlopp för Ravin 2 (söder mot norr) 

 

 
Figur 2 Erosion/mindre släpp längs bäckfåra  
(väster mot öster) 

 

 
Figur 3 Delvis brant lutning i bäckfåra och erosion 
längs kanter (väster mot öster) 

 
 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3_330_500.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 3 
Sträcka: 330 - 500 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten/Medelstor  

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): 3-350a, 3-350b 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m X 10-15 m 

X 5-10 m X Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1 m 

 Djup, nuvarande: 0,2 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,1 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,3 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

X Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

 Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Visst tillgängligt material från erosion längs 
bäckfåra (ca 0,2 m eroderat i höjdled), 
samt vid eventuellt mindre ras vid övre del 
av den karterade sträckan där lutningen 
nära bäckfåran var mycket brant (dock inte 
så hög, ca 3 m). 

 

Delvis större block/stenar i botten på fåran, 
speciellt i brantare partier.   

 

Sedimenterad finsand/silt oc små rundade 
stenar vid deponeringsområde (där 
lutningen är flack).  
 

Medelhögt vattenflöde.  

 

Siltigt brunt vatten 

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3_330_500.doc 
 

 

Foto 

 

 
Figur 1 Släpp i ravinens kant, samt eroderade (men 
delvis växtbevuxna kanter på fåran) (väster mot öster) 

 

 
Figur 2 Begränsad erosion längs bäckfårans kanter 
och deponerad sand (väster mot öster) 

 

 
Figur 3 Deponerad sand/silt blandat med stenar i olika 
storlekar (nedåt) 
 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3_550_650.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 3 
Sträcka: 550 - 650 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Mycket liten  

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1-2 m 

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

X Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

 Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material kan eventuellt resultera 
från skred/ras från sidoslänt eventuellt i 
mindre utsträckning av erosion från 
bäckfårans kant (observationer visar på 
knapp erosion, endast lite längs vissa 
sträckor).  

 

Något brant slänt mot konferensanläggning 
med fallna träd.  

 

Siltig morän med block och stenar av olika 
stolekar längs botten. Fler större stenar i 
bäckfårans botten vid kraftig lutning.  Mer 
silt längs kanterna av bäckfåran.  

 

 

 

 

Medelhögt vattenflöde.  

 

Siltigt brunt vatten 

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3_550_650.doc 
 

 

Foto 

 

 

 

Figur 1 Släpp i ravinens kant, samt eroderade 
(men delvis växtbevuxna kanter på fåran) 
(väster mot öster) 

 

 

 

 

 
Figur 2 Begränsad erosion längs bäckfårans kanter och 
deponerad sand (väster mot öster) 
 

 
Figur 3 Slänt ned mot vattendraget (söder mot norr) 
 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3_700_804.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 3 
Sträcka: 700 - 804 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

 Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Nej/liten 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

X 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m 

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

X Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

() Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

 Nedfallna träd  

 Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

X Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

X Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

 Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Ev mindre mängd tillgängligt material vid 
erosion under högflöde (dock mycket liten). 

 

Relativt klart vatten.   

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3_700_804.doc 
 

 

Foto 

 

 

 

Figur 1 Smal vattenfåra i flack terräng (väster mot 
öster) 

 

 

 

 

 
Figur 2 Flack terräng med växter, slänt längs 
vattendragets södra sida (öster mot väster) 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3a_0_50.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 3a 
Sträcka: 0 - 50 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Obefintlig/liten 

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m 

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,1 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,3 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

X Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

 Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Mycket begränsad volym tillgängligt 
material då bäcken är lite, med lågt flöde 
och inga branta slänter ner mot bäcken.  

 

Delvis större block/stenar i botten på fåran, 
speciellt i brantare partier.   

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3a_0_50.doc 
 

 

Foto 

 

 
Figur 1 Vattendragets utlopp i Ravin 2 (utloppet i 
mitten av bilden) (söder mot norr) 

 
 

 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3b_0_70.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 3b 
Sträcka: 0 - 70 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten  

 Jordart: Morän (siltig) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m  10-15 m 

X 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m 

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,1 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,3 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

() Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

 Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Mycket begränsad volym tillgängligt 
material då bäcken är liten, med lågt flöde 
och inga branta slänter ner mot bäcken.  

 

Delvis större block/stenar i botten på fåran, 
speciellt i brantare partier.   

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 3b_0_70.doc 
 

 

Foto 

 

 
Figur 1 Större sten i brantare partier (söder mot norr) 
 

 

 

 
Figur 2 Erosion längs delar av bäckfårans kanter 
(öster mot väster) 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 4_0_100.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 4 
Sträcka: 0 - 100 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten 

 Jordart:  

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,8 m 

 Djup, nuvarande: 0,1 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

 Nedfallna träd  

 Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

X Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material vid inlopp samt i början 
av kanalen där erosionsskyddet är 
bristfälligt och där bar jord delvis 
förekommer. 

  

Längs större delen av sträckan bedöms 
dock erosionsskyddet vara av hög kvalitet.  

 

Högt vattenflöde.  

 

Siltigt brunt vatten. 

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 4_0_100.doc 
 

 

Foto 

 

 
Figur 1 Kanal med erosionsskydd (söder mot norr) 
 

 

 

 
Figur 2 Utlopp från rör under väg och ravinens inlopp 
(söder mot norr) 

 
 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 4_400_500.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 4 
Sträcka: 400 - 500 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Ja, mycket 

 Jordart: Sandig morän 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

 Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

X >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,8 m 

 Djup, nuvarande: 0,1 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,1 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

X Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

X Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion längs 
bäckfårans kanter samt vid ras/släpp från 
slänter som delvis är branta (och höga). 
Större släpp/ras ser ut att ha förekommit i 
anslutning till utloppet.  

 

Medelhögt vattenflöde.  

 

Siltigt brunt vatten, och mycket 
sedimenterad sand i Sedimentationsdamm.  

 

Risk för att dammen översvämmas vid 
höga flöden och att ingen sedimentation då 
sker.  

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 4_400_500.doc 
 

 

Foto 

 

 
Figur 1 Erosion längs bäckfåra (norr 
mot söder) 
 

 
Figur 2 Ras vid utlopp under damm 
(nordost mot sydväst) 
 

 

 
Figur 3 Erosionsskydd samt erosion längs bäckfårans kanter 
nedströms utlopp (öster mot väster) 
 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 4_600_900.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 4 
Sträcka: 600 - 900 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Ja, mycket 

 Jordart: Sandig morän 

 Provtagning (nr): 4-650, 4a-830 

  

Sidosläntens lutning 

 Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

X >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1 m (600-650)/0,3 (800-900) 

 Djup, nuvarande: 0,1 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,1 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

X Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

X Väg 

X Golfbana 

X Damm 

X Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion längs 
bäckfårans kanter samt vid ras/släpp från 
slänter som delvis är branta (och höga). 
Större släpp/ras har förekommit i 
anslutning till utlopp.  

 

Medelhögt vattenflöde.  

 

Siltigt brunt vatten. 

 

Risk för att dammen brister och orsakar 
ras. 

 

Jordprov taget under fallet träd vid skred 
(3-650) och i djupt eroderad vattenfåra (3-
830).  

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 4_600_900.doc 
 

 

Foto 

 

 
Figur 1 Kanal med erosionsskydd (söder mot norr) 

 

 
Figur 2 Utlopp från damm, siltigt vatten  
(norr mot söder) 
 

 

 
Figur 3 Ras vid utlopp under damm (norr mot söder) 
 

 

Figur 4 Erosion längs bäckfåra  
(väster mot öster) 
 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 5_0_100.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 5 
Sträcka: 0 - 100 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Nej 

 Jordart: 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m – 2 m 

 Djup, nuvarande: 0,2-0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,2-0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten:  

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

() Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

() Nedfallna träd  

() Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

X Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

X Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

() Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Mycket begränsad mängd tillgängligt 
material (möjligtvis erosion längs botten).  

 

Medelhögt vattenflöde.  

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 5_0_100.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Vattendrag uppströms ravinens utlopp vid 
bilväg (nordväst mot sydost) 
 

 
Figur 2 Vattendrag uppströms ravinens utlopp vid 
bilväg (norr mot söder) 

 

 
Figur 3 Utlopp från trumma under väg (sydost mot 
nordväst) 
 

 
Figur 4 Vattenflödet leds ut till dike längs bilväg 
(söder mot norr) 
 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 5_250_550.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 5 
Sträcka: 250 - 550 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

X Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Medel 

 Jordart: 

 Provtagning (nr): 5-250 

  

Sidosläntens lutning 

 Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,5 m – 1 m 

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,3 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

X Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

X Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

X Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion längs 
bäckfårans botten och kanter samt vid 
eventuellt ras/skred (delvis branta slänter). 

  

Många fallna träd och bitvis mycket branta 
slänter. Inga större skador observerade, 
men ett antal mindre ras i slänt. 

 

Lågt vattenflöde.  

 

MUK: 0,25 m nedstick i bäckfåra 
(deponerad sand). 

 

Släpp i bäckfårans kant vid utlopp från 
trumma under väg. 

 

Jordprov taget från sedimenterad sand i 
botten av vattenfåran (4-250) . 

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 5_250_550.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Erosion vid utlopp från trumma under väg 
(sydväst mot nordost) 
 

 
Figur 2 Brant slänt ned mot vattendrag  
(sydväst mot nordost) 

 

 
Figur 3 Block, stenar och deponerad sand i botten av 
vattendraget (nordväst mot sydost)) 
 

 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 6a_0_250.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 6a 
Sträcka: 0 - 250 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Medel 

 Jordart:  

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m – 2 m 

 Djup, nuvarande: 0,2-0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,2-0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten:  

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

 Nedfallna träd  

 Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

X Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

X Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion längs 
botten och ras från kanter. 

 

Vattenflöde leds under väg och går ihop 
med ravin 6 enligt ritning.  

 

Djup fåra med branta bäckslänter 

 

Stort upplag av sand (fyllning, pot erosion) 
längs bäckfåra.   

 

Medel/lågt vattenflöde.  

 

Brunt siltigt vatten 

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 6a_0_250.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Inlopp under väg (väster mot öster) 

 
 

 
Figur 2 Fyllning längs ravinens kant (öster mot väster) 

 

 

 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 6a_250_550.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 6a 
Sträcka: 450 - 750 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

() Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

X Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Medel/Stor 

 Jordart: Hårt packad siltig morän 

 Provtagning (nr): 6 – 700 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,5 m – 1 m 

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m   

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,3 m  

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion längs 
kanter (och delvis från sedimenterad sand i 
botten). Visst material kan också komma 
från det kortare, brantare partiet på södra 
sidan av slänten.  

 

Djup fåra med branta bäckslänter. 

 

Medel/lågt vattenflöde.  

 

Relativt klart vatten. 

 

MUK: 0,3 m i jord ovan bäckfåra 
 
MUK: 0,05 m i hårt packad silt i botten av 
bäckfåra 

 

MUK: 0,11 m i siltig morän i bäckfårans 
botten (i sidan av botten). 

 

Provtagning i bäckfårans eroderade kant 
(mycket hårt packad silt) 

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 6a_250_550.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Hårt packad silt i botten och delvis i 
bäckfårans kanter (öster mot väster) 
 

 
Figur 2 Släpp (?) i botten av fåra  
(väster mot öster) 

 

 
Figur 3 En kortare sträcka med branta slänter längs 
ravinens södra kant (väst mot öster) 
 

 
Figur 4 Djup erosion (väster mot öster) 
 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 6b_0_120.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 6b 
Sträcka: 0 - 150 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-22 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Medelstor 

 Jordart:  

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,6 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

X Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

X Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion och släpp  
längs bäckfårans kanter samt till viss del 
från sedimenterad sand i botten. Ras kan 
ev också ske från slänt söder om ravinen 
nära ravinens inlopp.  

 

Medel/lågt vattenflöde.  

 

Brunt siltigt vatten. 

 

Vatten från dike längs väg leds in i samma 
utlopp.   

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 6b_0_120.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Ravin 5s utlopp i Ravin 6  
(nordväst mot sydost) 

 

 
Figur 2 Utlopp under väg och släpp i nedre del av slänt 
(väster mot öster) 
 

 

 
Figur 3 Inlopp för Ravin 6, samt tillrinning från dike 
längs bilväg (öster mot väster) 
 

 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 6b_400_550.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 6b 
Sträcka: 400 - 550 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

X Lera  Block 

 Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Medel 

 Jordart: Lera/Morän 

 Provtagning (nr): 6b-400, 6b-550 

  

Sidosläntens lutning 

 Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

X 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

X Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

X Stor 

 Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

X Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion och släpp 
vid dalens övre kant (mot golfbana) samt 
längs bäckfårans botten längre nedströms 
där sand och grus sannolikt sedimenterat.   

 

Vid utloppet utgörs bäckfårans kanter och 
botten av mycket hård lera (minst 1 m djup) 
delvis under block. Erosionens omfattning 
bedöms således vara mycket begränsad. 
Dock kan erosion ske vid gammalt skredärr 
vid nederbörd.  

 

Flackt kring bäckfåran nedströms utloppet 
– ingen tydlig erosion. Rasrisk bedöms 
således vara liten (inga synliga tecken på 
skred/ras längs bäckfåra, dock flera fallna 
träd).  

 

Lera/siltig lera i botten och eroderad kant 
längs bäckfåra. Delvis grus och större 
block längs fårans botten.  

 

Medel/lågt vattenflöde.  

 

Relativt klart vatten. 

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 6b_400_550.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Ras i höjd med utlopp i ravinen under damm 
(söder mot norr) 

 
Figur 2 Hård lera vid utlopp i ravinen under damm 
(väster mot öster) 

 
Figur 3 Sand och grus längs fårans botten (nedåt) 

 

 
Figur 4 Begränsad erosion längs vattenfåra  
(öster mot väster) 
 

 
Figur 5 Flacka slänter närmast vattenfåra  
(väster mot öster) 
 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 6b_550_750.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 6b 
Sträcka: 550 - 750 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

X Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Medel/liten 

 Jordart: Lera/Siltig lera 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd:  

 Djup, nuvarande: (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup:  

 Uppskattat djup vid högvatten:  

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

X Måttlig 

 Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

X Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion och släpp i 
dammanas överkant samt möjligtvis från 
ras i slänt söder om den övre dammen.  

 

Medel/lågt vattenflöde.  

 

Brunt siltigt vatten. 

 

Lera/siltig lera i strandkant. 

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 6b_550_750.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Släpp i (övre) dammens övre kant  
(norr mot söder) 
 

 
Figur 2 Lång, relativt brant, slänt ner mot dammen 
(söder mot norr) 

 

 
Figur 3 Släpp i (nedre) dammens övre kant  
(öster mot väster) 
 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 7_0_50.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 7 
Sträcka: 0 - 50 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten 

 Jordart:  

 Provtagning (nr): 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 1 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

 Nedfallna träd  

 Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

 Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion av 
bottenmaterial. Lutningen är dock flack så 
sedimentation av material är mer troligt.   

 

Sedimenterad sand i botten. Delvis också 
växter i botten.  

 

Lågt/medelhögt vattenflöde.  

 

Relativt klart vatten.  

 

Vattenflödet leds i trumma under liten väg 
och ut i dike längs bilvägen i nordlig 
riktning.  

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 7_0_50.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Växtlighet och sedimenterad sand längs 
bäckfårans botten (väster mot öster) 

 
 

 

 
Figur 2 Vattenflöde leds genom trumma under väg 
och ut i vattendrag längs bilväg (söder till norr) 
 

 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 7_400_650.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 7 
Sträcka: 400 - 650 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

X Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

X Lera  Block 

 Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Medel 

 Jordart: Lera/Morän 

 Provtagning (nr): 7-420, 7-420 

  

Sidosläntens lutning 

 Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

 0-10˚, 0-18 % 

X 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,5-1 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

X Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

X Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion och släpp 
längs bäckfårans sträckning. Erosionen är 
dock begränsad och de släpp/ras som 
noterats mycket få och små i sin 
omfattning.  

 

Tecken på erosion viss sträcka (400-450) 

Mkt begränsad erosion (450-600) 

 

Siltig lera i sidoslänt/eroderad bäckfåra. 
Längs botten finns också sand och grus 
(tillsammans med större stenar och block).   

 

Delvis branta slänter med fallna träd och 
bitvis bar jord – men ingen uppenbar 
skredrisk.  

 

Lågt vattenflöde.  

 

Relativt klart vatten.  

 

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 7_400_650.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Sedimenterad sand längs bäckfårans botten 
(nedåt) 

 

 
Figur 2 Eroderad kant längs bäckfåra och blockig morän 
i botten (öster mot väster) 
 

 

 
Figur 3 Slänter kring smal bäckfåra  
(sydost mot nordväst) 

 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 8a_0_50.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 8a 
Sträcka: 0 - 50 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

X Barrskog 

 Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten 

 Jordart:  

 Provtagning (nr): 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

X 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

 Nedfallna träd  

 Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

 Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

 Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Tillgängligt material från erosion av 
bottenmaterial. Lutningen är dock flack så 
sedimentation av material är mer troligt, 
och har uppenbarligen förekommit.   

 

Vattenflöde upphör i ett våtare markområde 
med flöde i obestämda riktningar. Vattnet 
fortsätter dock i huvudsak genom två 
mindre fåror ut mot parkeringen nedan. 
Trummor ska finnas i dike vid fårornas 
utlopp men konstruktionen ser ut att vara 
mycket bristfällig.   

 

Lågt vattenflöde.  

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 8a_0_50.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Fallna träd längs smal bäckfåra  
(väster mot öster) 

 

 
Figur 2 Bäcken mynnar i ett våtområde  
(öster mot väster) 
 

 

 
Figur 3 Utloppsfåra från våtområdet  
(väster mot öster) 

 

 
Figur 4 Inlopp i dränering 

 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 8a_150_300.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 8a 
Sträcka: 150 - 300 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

X Barrskog 

 Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

X Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Obefintlig/liten 

 Jordart: Silt (ler/sand) (slänt/ kanter) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

X 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

X Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

 Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Mycket begränsad volym tillgängligt 
material. Lågt vattenflöde i liten bäck med 
begränsad erosion längs kanter. Ett fåtal 
fallna träd men ingen tydlig risk för ras – ej 
höga slänter.  

 

Sand och sten i botten på bäckfåran.  

 

Lågt vattenflöde.  

 

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 8a_150_300.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Fallna träd längs smal bäckfåra (väster mot öster) 

 

 
Figur 2 Slänter ner mot vattendrag (väster mot öster) 
 

 
 

 

 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 8b_0_100.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 8b 
Sträcka: 50 - 100 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

X Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten 

 Jordart:  

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

 Nedfallna träd  

 Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

 Bäckfårans botten 

 Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Eventuellt tillgängligt material från erosion 
av bottenmaterial. Lutningen är dock flack 
så sedimentation av material är mer troligt. 

 

Vattenflöde fortsätter ner till dike längs 
parkering och vidare i en trumma under 
parkeringen.  

 

Lågt vattenflöde.  

 

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 8b_0_100.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Vattenfåra i flack mark (väster mot öster) 

 

 
Figur 2 Vattenflöde leds ner till dike längs parkering (öster mot väster) 
 

 
 

 

 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 8b_150_350.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 8b 
Sträcka: 150 - 350 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

X Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

X Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Obefintlig/liten 

 Jordart: Silt (ler/sand) (slänt/ kanter) 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m X 10-15 m 

 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

X Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

 Nedfallna träd  

 Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

 Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Mycket begränsad volym tillgängligt 
material. Lågt vattenflöde i liten bäck med 
mycket knapp erosion.  

 

Fallna träd och delvis branta slänter så ras 
kan förekomma (150 – 200 m) men inga 
tydliga tecken på det. Dessutom mycket 
lågt vattenflöde att ev. material inte skulle 
transporteras.  

 

Sand och sten i botten på bäckfåran.  

 

Lågt vattenflöde.  

 

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 8b_150_350.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Eroderad kan och blockig morän längs vattenfåra (väster mot öster) 

 

 
Figur 2 Slänt ner mot vattendrag (väster mot öster) 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 9a_0_400.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 9a 
Sträcka: 0 - 400 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

X Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten/Medel 

 Jordart: Hårt packad silt 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

 Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

 0-5 m  10-15 m 

X 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,2 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

() Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

() Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

() Bäckfårans botten 

() Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Liten bäck med hårt silt i botten på fåran 
som överlagras av sand, grus  och sten.  

 

Tillgängligt material kan ev komma vid 
skred. Mycket begränsad tillgänglig volym 
från erosion.  

 

Siltigt brunt vatten.  

 

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 9a_0_400.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Ojämlikheter och sprickor  
i ovankant slänt (väster mot öster) 

 

 
Figur 2 Fallna träd längs smal 
bäckfåra med lågt flöde (öster mot 
väster) 
 

 

 
Figur 3 Större stenar vid brantare lutning längs ravinens sträckning 
(öster mot väster) 
 

 
Figur 4 Sammanslagning av mindre raviner i 8a (sydväst mot nordost) 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 9b_0_280.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 9b 
Sträcka: 0 - 280 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten 

 Jordart:  

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

X 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

() Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

() Bäckfårans botten 

() Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Eventuellt tillgängligt material från erosion 
av bottenmaterial. Lutningen är dock flack 
så sedimentation av material är mer troligt.  

 

Mycket flackt och växtbevuxet kring 
bäckfåra och små vattenflöden.  

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 9b_0_280.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Vattendrag i flackt växtbevuxet område 
(söder mot norr) 

 
Figur 2 Slänt ner mot bäckfåra som går i flack 
terräng med växlighet (väster mot öster) 
 

 

 
Figur 3 Vattendrag strax uppströms utlopp i större 
vattendrag (söder mot norr) 

 
Figur 4 Det större vattendragets inlopp under väg (sydost 
mot nordväst) 
 

 

 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 9b_280_550.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 9b 
Sträcka: 280 - 550 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

 Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten 

 Jordart:  

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

X 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

() Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

 Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

() Bäckfårans botten 

() Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

 Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Eventuellt tillgängligt material från erosion 
av bottenmaterial. Lutningen är dock flack 
så sedimentation av material är mer troligt.  

 

Mycket flackt kring bäckfåra och små 
vattenflöden.  

 
 



 

  

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 9b_280_550.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Sammanslagning av ravin 8b och 8c (öster till väster) 

 

 
Figur 2 Slänt ner mot bäckfåra som går i flack terräng med växlighet (öster till väster) 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 9b_750_900.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 9b 
Sträcka: 750 - 900 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

X Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

X Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt X Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten/Medel 

 Jordart: Silt/Lera 

 Provtagning (nr): Nej 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

 Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

X 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,3 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

() Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

 Mindre släpp i strandkanten 

() Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

 Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

 Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

() Bäckfårans botten 

() Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Liten bäck med växtlighet i sänka. 
Eventuellt risk för skred längs östra kanten. 
Viss erosion längs östra kanten, ej i någon 
betydande utsträckning längs västra 
kanten.  

 

Siltigt brunt vatten.  

 

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 9b_750_900.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Ojämlikheter och sprickor i ovankant slänt 
(väster mot öster) 

 

 
Figur 2 Fallna träd längs smal bäckfåra med lågt 
flöde (öster mot väster) 
 

 

 
Figur 3 Större stenar vid brantare lutning längs ravinens 
sträckning (öster mot väster) 
 

 

 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 9c_0_550.doc 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för slamströmmar 
Detaljerad utredning för område A6-Ryhov, Jönköpings kommun 
 

Fältbesiktning / Observationspunkt 

Ravin: 9c 
Sträcka: 0 - 550 
Punkt nr:  

Datum: 2014-09-23 
Utförd av: Golder Associates 

 

Vegetation 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Avverkat 

X Barrskog 

X Lövskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Övrigt 

  

Jordart   

 Lera  Block 

 Silt  Morän (siltig) 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 

  

Tillgängligt material för slamström 

 Tillgängligt material: Liten 

 Jordart: Lerig silt 

 Provtagning (nr): 9c-550 

  

Sidosläntens lutning 

X Flack  (<15˚, <1:4)  

X Medelbrant  (15-30˚, 1:4–1:1,5) 

X Brant  (>30˚, 1:1,5)  

  

Sidosläntens höjd 

X 0-5 m  10-15 m 

X 5-10 m  Högre: ………m 

  

Ravinens bottenlutning 

X 0-10˚, 0-18 % 

 10-20˚, 18-36 % 

 >20˚, > 36 % 

  

Ravinens (bäckfårans) geometri 

 Bottenbredd: 0,5 m  

 Djup, nuvarande: 0,05 m (vattennivå) 

 Uppskattat medelvattendjup: 0,05 m 

 Uppskattat djup vid högvatten: 0,1 m 

 

 
Indikationer på slamström eller skred/ras 

 Bar jord i botten av ravin/bäckfåra 

X Erosion/ursköljning i vattenlinjen 

X Mindre släpp i strandkanten 

X Skred/ras i sidoslänt 

 Alluvialkon (deponering vid mynning) 

 Levéer (längsgående vallar) 

 Blockdelta 

X Nedfallna träd  

X Lutande träd 

 Lutande träd, uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcke i slänt 

 Marksprickor 

 Inga indikationer 

  

Omfattning av aktivitet 

 Stor 

 Måttlig 

X Ringa 

 Läkt skada 

 Obefintlig 

  

Aktiviteten bedöms vara  

X Aktiv 

 Passiv 

  

Erosionens omfattning 

 Hela sidoslänten 

X Endast nedre delen av slänt 

 Endast övre delen av slänt 

X Bäckfårans botten 

X Bäckfårans sidor 

  

Observerad ”mänsklig aktivitet” 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbest. kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Fyllning 

 Avfall 

 Schaktning 

 Byggnad 

 Väg 

 Golfbana 

 Damm 

 Vall 

 Mur 

X Kulvert/trumma 

 Brunn 

 Annat: 

 
Anmärkningar 

Eventuellt tillgängligt material från erosion 
av bottenmaterial. Lutningen är dock flack 
så sedimentation av material är mer troligt. 
Erosion förekommer också till viss del från 
bäckfårans kanter.  

 

Vattenflöde fortsätter ner till dike längs 
parkering och vidare i en trumma under 
parkeringen.  

 

Lågt vattenflöde.  

  

Skred/ras i sidoslänt endast mellan 450-
550 m.  

 

Något siltigt, brunaktigt vatten.  

 
 



 

 
 

 

Stabilitetsförhållanden och förutsättningar för 

slamströmmar, A6-Ryhov, Jönköping 

 

Fältbesiktning / Observationspunkt  

 

Fältprotokoll_Ravin 9c_0_550.doc 
 

 

Foto 

 

 

Figur 1 Fallna träd längs bäckfåra (nordväst till 
sydost)) 

 
Figur 2 Släpp i nedre del av slänt (norr till söder) 
 

 

 
Figur 3 Större stenar vid brantare lutning längs 
ravinens sträckning (öster mot väster) 
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BILAGA C  
Kornstorleksfördelning 



Total provmängd, g Borrhål 2b-200

Största kornstorlek mm 25,6 Djup,m
Provmängd>20mm, g Skaktid 7min

Skål Skål

972,3 424,8

805,0 Efter tvättning 293,0

167,3 0,0 Fint material (g) 131,8 0,0

21 Fint material (%) 31

Sikt Annan sikt

med fri mask- med fri mask-

vidd,mm vidd,mm 1 2 1 2 1 2
76
64
54
45

36

32 0 0,0 100,0

22,6 0 0,0 100,0

20 0 75,3 17,8 82,2

16 0 19,8 4,7 77,5

11,2 0 6,9 1,6 75,9

8 0 13,3 3,1 72,8

5,6 0 4,6 1,1 71,7

4 0 7,1 1,7 70,0

2 0 13,4 3,2 66,8

1 0 13,8 3,3 63,6

0,5 0 23,8 5,6 58,0

0,25 0 41,6 9,8 48,1

0,125 0 40,5 9,6 38,6

0,063 0 29,8 7,0 31,5

Mindre siktrest 1,8 0,4
än 0,0063 bortvättad 131,8 0,0 31,1 av

423,5 0,0 100,0 den
424,8 0,0

1,3 0,0

Undersökningen utförd
Peter Hedborg

Summa 2014-10-22
Ursprunglig mängd

Differens

Efter torkning, g

Vatten, g

Naturlig vattenkvot, %

På sikten kvarliggande mängd Totalt passerande viktmängd
gram % % Medelvärde %

SIKTNING Beställare GOLDER ASSOCIATES AB

Projekt

A6 och Ryhov, ravin 2 

Före torkning, g Före tvättning

3222,6

20

1611,2
85,64

2
1

0,5
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0,125

0,063

0,0

10,0
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Total provmängd, g Borrhål 2b-1230

Största kornstorlek mm 5,7 Djup,m
Provmängd>20mm, g Skaktid 7min

Skål Skål

691,6 350,7

561,7 Efter tvättning 192,4

130,0 0,0 Fint material (g) 158,3 0,0

23 Fint material (%) 45

Sikt Annan sikt

med fri mask- med fri mask-

vidd,mm vidd,mm 1 2 1 2 1 2
76
64
54
45

36

32 0 0,0 100,0

22,6 0 0,0 100,0

20 0 0,0 100,0

16 0 0,0 100,0

11,2 0 0,0 100,0

8 0 0,0 100,0

5,6 0 0,0 100,0

4 0 0,8 0,2 99,8

2 0 1,5 0,4 99,3

1 0 3,4 1,0 98,4

0,5 0 13,0 3,7 94,6

0,25 0 40,3 11,5 83,1

0,125 0 69,1 19,8 63,3

0,063 0 57,6 16,5 46,8

Mindre siktrest 5,3 1,5
än 0,0063 bortvättad 158,3 0,0 45,3 av

349,3 0,0 100,0 den
350,7 0,0

1,4 0,0

Undersökningen utförd
Peter Hedborg

Summa 2014-10-22
Ursprunglig mängd

Differens

Efter torkning, g

Vatten, g

Naturlig vattenkvot, %

På sikten kvarliggande mängd Totalt passerande viktmängd
gram % % Medelvärde %

SIKTNING Beställare GOLDER ASSOCIATES AB

Projekt

A6 och Ryhov, ravin 2 

Före torkning, g Före tvättning

3222,6
20

1611,285,642
1
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Total provmängd, g Borrhål 3-350a
Största kornstorlek mm 31,0 Djup,m
Provmängd>20mm, g Skaktid 7min

Skål Skål

1019,1 458,1

826,5 Efter tvättning 358,7

192,6 0,0 Fint material (g) 99,4 0,0

23 Fint material (%) 22

Sikt Annan sikt

med fri mask- med fri mask-

vidd,mm vidd,mm 1 2 1 2 1 2
76
64
54
45

36

32 0 0,0 100,0

22,6 0 0,0 100,0

20 0 33,8 7,4 92,6

16 0 23,9 5,2 87,4

11,2 0 26,3 5,7 81,7

8 0 14,1 3,1 78,6

5,6 0 12,7 2,8 75,9

4 0 8,0 1,7 74,1

2 0 24,3 5,3 68,9

1 0 27,3 5,9 62,9

0,5 0 33,9 7,4 55,5

0,25 0 59,2 12,9 42,6

0,125 0 58,6 12,8 29,9

0,063 0 37,1 8,1 21,8

Mindre siktrest 0,8 0,2
än 0,0063 bortvättad 99,4 0,0 21,6 av

459,4 0,0 100,0 den
458,1 0,0

-1,4 0,0

Undersökningen utförd
Peter Hedborg

Summa 2014-10-22
Ursprunglig mängd

Differens

Efter torkning, g

Vatten, g

Naturlig vattenkvot, %

På sikten kvarliggande mängd Totalt passerande viktmängd
gram % % Medelvärde %

SIKTNING Beställare GOLDER ASSOCIATES AB

Projekt

A6 och Ryhov, ravin 3 

Före torkning, g Före tvättning

3222,6

20

16

11,2
8

5,64

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

0,0
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Total provmängd, g Borrhål 6a-700a
Största kornstorlek mm 19,0 Djup,m
Provmängd>20mm, g Skaktid 7min

Skål Skål

1470,2 785,7

1270,5 Efter tvättning 498,0

199,7 0,0 Fint material (g) 287,7 0,0

16 Fint material (%) 37

Sikt Annan sikt

med fri mask- med fri mask-

vidd,mm vidd,mm 1 2 1 2 1 2
76
64
54
45

36

32 0 0,0 100,0

22,6 0 0,0 100,0

20 0 0,0 100,0

16 0 8,8 1,1 98,9

11,2 0 9,1 1,2 97,7

8 0 9,6 1,2 96,5

5,6 0 5,1 0,6 95,8

4 0 5,8 0,7 95,1

2 0 17,8 2,3 92,8

1 0 21,3 2,7 90,1

0,5 0 49,9 6,4 83,8

0,25 0 118,5 15,1 68,7

0,125 0 132,8 16,9 51,8

0,063 0 108,0 13,8 38,0

Mindre siktrest 10,6 1,4
än 0,0063 bortvättad 287,7 0,0 36,7 av

785,0 0,0 100,0 den
785,7 0,0

0,7 0,0

Undersökningen utförd
Peter Hedborg

2014-10-22

%

GOLDER ASSOCIATES AB

Före tvättning

På sikten kvarliggande mängd Totalt passerande viktmängd

Beställare

Medelvärde %%gram

Differens

SIKTNING
Projekt

A6 och Ryhov, ravin 6 

Summa

Vatten, g

Naturlig vattenkvot, %

Ursprunglig mängd

Före torkning, g

Efter torkning, g

3222,6
20

1611,285,64
2

1
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Total provmängd, g Borrhål Punkt 69

Största kornstorlek mm Djup,m 4 m under 
Provmängd>20mm, g Skaktid 7min

Förbehndling för borttagande av humus  Nej järn Nej salter Nej

Kemisk dispergering med natriumhexametafosfat natriumpyrofosfat Ja

Mekanisk dispergering under  15min

Korndensitet, g/cm
3

Temperatur, °C

Provmängd, g
Provmängd omräknat med hänsyn till korndensitet, g
Halt av korn < 2 mm i ursprungligt prov enligt siktning, % av material < 20 mm
Halt av korn < 2 mm i ursprungligt prov enligt siktning, % av total prov

Kornstorlek d

Provmängd Material<20mm Totalprov

(omr.) % % % mm

1 23,1 55,8 0,041

2 20,8 50,2 0,031

4 18,1 43,7 0,022

10 15,0 36,2 0,015

20 13,1 31,6 0,011

50 10,5 25,4 0,0070

100 8,8 21,3 0,0052

200 7,0 16,9 0,0036

400 5,7 13,8 0,0026
ca 1440 3,2 7,7 0,0014

Kommentar

2014-08-13 Utfört av Peter Hedborg

Sediment

ation time, 

min

Klockan Hydrometer-

avläsning, 

g/dm
3

Halt av korn < d

Datum

41,4

A6 och Ryhov, ravin 6 (skredärr)

Metod

20,9

Sedimentation/siktning Hydrometermetoden

Projekt

41,4
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Total provmängd, g Borrhål 7-420a

Största kornstorlek mm 4,4 Djup,m
Provmängd>20mm, g Skaktid 7min

Skål Skål

928,8 367,7

755,6 Efter tvättning 77,7

173,2 0,0 Fint material (g) 290,1 0,0

23 Fint material (%) 79

Sikt Annan sikt

med fri mask- med fri mask-

vidd,mm vidd,mm 1 2 1 2 1 2
76
64
54
45

36

32 0 0,0 100,0

22,6 0 0,0 100,0

20 0 0,0 100,0

16 0 0,0 100,0

11,2 0 0,0 100,0

8 0 0,0 100,0

5,6 0 0,0 100,0

4 0 2,2 0,6 99,4

2 0 2,5 0,7 98,7

1 0 5,3 1,4 97,3

0,5 0 7,4 2,0 95,3

0,25 0 12,6 3,4 91,8

0,125 0 22,9 6,2 85,6

0,063 0 23,0 6,3 79,3

Mindre siktrest 1,5 0,4
än 0,0063 bortvättad 290,1 0,0 78,9 av

367,5 0,0 100,0 den
367,7 0,0

0,3 0,0

Undersökningen utförd
Peter Hedborg

Summa 2014-10-22
Ursprunglig mängd

Differens

Efter torkning, g

Vatten, g

Naturlig vattenkvot, %

På sikten kvarliggande mängd Totalt passerande viktmängd
gram % % Medelvärde %

SIKTNING Beställare GOLDER ASSOCIATES AB

Projekt

A6 och Ryhov, ravin 7 

Före torkning, g Före tvättning

3222,6
20

1611,285,642
1
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Total provmängd, g Borrhål 9c-550

Största kornstorlek mm 4,3 Djup,m
Provmängd>20mm, g Skaktid 7min

Skål Skål

1033,6 249,2

829,0 Efter tvättning 82,4

204,6 0,0 Fint material (g) 166,9 0,0

25 Fint material (%) 67

Sikt Annan sikt

med fri mask- med fri mask-

vidd,mm vidd,mm 1 2 1 2 1 2
76
64
54
45

36

32 0 0,0 100,0

22,6 0 0,0 100,0

20 0 0,0 100,0

16 0 0,0 100,0

11,2 0 0,0 100,0

8 0 0,0 100,0

5,6 0 0,0 100,0

4 0 1,8 0,7 99,3

2 0 1,2 0,5 98,8

1 0 2,6 1,0 97,7

0,5 0 5,8 2,3 95,4

0,25 0 16,2 6,5 88,9

0,125 0 27,5 11,1 77,8

0,063 0 24,3 9,8 68,1

Mindre siktrest 2,4 1,0
än 0,0063 bortvättad 166,9 0,0 67,1 av

248,7 0,0 100,0 den
249,2 0,0

0,6 0,0

Undersökningen utförd
Peter Hedborg

Summa 2014-10-22
Ursprunglig mängd

Differens

Efter torkning, g

Vatten, g

Naturlig vattenkvot, %

På sikten kvarliggande mängd Totalt passerande viktmängd
gram % % Medelvärde %

SIKTNING Beställare GOLDER ASSOCIATES AB

Projekt

A6 och Ryhov, ravin 9 

Före torkning, g Före tvättning

3222,6
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1611,285,642
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BILAGA D  
Vattenförande sektioners geometri 
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BILAGA E  
Stabilitetsberäkningar  



si Le/le Si (d)

Morän

Vägbank
si Le/le Si (d)

   
1,

1 
  

   
1,

3 
  

   
1,

3 
  

   
1,

5 
  

   
1,

5 
  

1,03

1:200

Name: Morän 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 37 °

Name: Vägbank 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 45 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

Name: si Le/le Si (d) 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 2 kPa
Phi': 33 °

*

Före skred

BESKRIVNING

Analystyp:    Totalsäkerhetsanalys
Beräkningsmetod:    Morgenstern-Price (optimization: No)
GW & portryck:    Piezometric Line
Glidytor:    Grid and Radius, Left to Right
Senast sparad:    2014-12-15;  14:38:23
G:\Projekt\2013\1370586 Jönköping Detaljerad utredn av stabilitet och slamströmmar\12_Beräkn\Stabilitet\Ravin 4_Verkstad_före skred.gsz

BILAGA
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Ravin 4 - vid verkstad

Dränerad analys
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Name: Morän 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 37 °

Name: Vägbank 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 45 °
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Unit Weight: 18 kN/m³
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Phi': 33 °
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Beräkningsmetod:    Morgenstern-Price (optimization: No)
GW & portryck:    Piezometric Line
Glidytor:    Grid and Radius, Left to Right
Senast sparad:    2014-12-15;  15:08:30
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Cohesion': 0 kPa
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Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
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Name: Morän 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 37 °

Name: Si Le/Le Si (d) 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 2 kPa
Phi': 33 °
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BILAGA F  
Sidoslänternas lutning
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BILAGA G  
Gräns för tillfredsställande god stabilitet för detaljplan 
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BILAGA GUtredning av släntstabilitet och slam-
strömmar. Gräns för tillfredställande 

god stabilitet för detaljplan
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BILAGA H  
Ravinernas bottenlutning 
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BILAGA I  
Sträcka bedömd erosion för beräkning av tillgängligt material
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STRÄCKA BEDÖMD EROSION FÖR 
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