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Förord 
Den här vägledningen har tagits fram i samverkan mellan Statens geotekniska institut 
(SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), 
Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Sjöfartsverket (SjöV) och Havs- och vattenmyndig-
heten (HaV), som alla direkt eller indirekt arbetar med kartunderlag om ras, skred och 
erosion. 

Samhället behöver planeras och anpassas till de fysiska förutsättningar som finns och till 
framtida klimatförändringar. Kunskap om ras, skred och erosion behövs för att kunna ta 
långsiktiga hållbara beslut, undvika ekonomiska förluster och förebygga olyckor. För att 
tydliggöra hur myndigheternas befintliga kartunderlag kan användas och hur termino-
login ska tolkas har denna vägledning tagits fram för att stötta kommuner, länsstyrelser, 
myndigheter och andra intressenter i sitt arbete.  

Arbetet började 2015 då SGI fick i uppgift av regeringen att, tillsammans med SGU, MSB, 
SMHI och Lantmäteriet, harmonisera befintliga kartunderlag som myndigheterna 
producerar som berör ras, skred och erosion. Med harmonisering menades att samordna 
och tydliggöra underlag som kan uppfattas som motsägelsefulla, som överlappar 
varandra, eller som har olika syften eller olika detaljeringsgrad trots snarlika namn. 
Myndigheterna samarbetade för att få en överblick över kartunderlagen och diskuterade 
hur harmoniseringsprocessen skulle gå till. Ett resultat av samarbetet blev den första 
utgåvan av denna vägledning. När vägledningen togs fram 2015 gjordes det i samverkan 
med användare från Lomma och Lilla Edets kommuner, samt länsstyrelserna i Norr-
bottens, Skånes och Stockholms län. Arbetet fortsatte under 2016 då även Skogsstyrelsen, 
Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket anslöt till samverkan.  

Under 2022, i denna femte utgåva, har nya kartunderlag lagts till och vägledningen har 
uppdaterats med fler exempel och tydligare råd för användning av underlagen. Huvud-
författare till vägledningen är SGI, med bidrag från deltagande myndigheter.  

Johan Anderberg, Generaldirektör, Linköping i januari 2023. 
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Sammanfattning 
Samhället behöver planeras och anpassas till de fysiska förutsättningar som finns och till 
framtida klimatförändringar. Kunskap om ras, skred och erosion behövs för att kunna ta 
långsiktiga hållbara beslut, undvika ekonomiska förluster och förebygga olyckor.  

Flera svenska myndigheter, såsom Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska 
undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skogs-
styrelsen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) samt Lantmäteriet 
(LM) producerar kartunderlag som kan användas för att analysera förutsättningar för ras, 
skred och erosion.  

Vägledningens syfte är att samla de statliga kartunderlag som finns framtagna för fråge-
ställningar inom ras, skred och erosion, samt översiktligt beskriva hur de kan användas 
och tolkas. Den ska ge stöd till kommuner, länsstyrelser, myndigheter och andra intres-
senter i deras arbete. Underlagen ger en bra grund för strategiska val och beslut för 
långsiktig, säker och hållbar markanvändning och planering. I vissa fall innehåller 
underlagen överlappande information, både tematiskt och geografiskt. Vägledningen ger 
därför en beskrivning av hur underlagen kompletterar varandra och vad de har för 
begränsningar. 

Underlagen som ingår i vägledningen består av både kartlager (GIS-data) och beskriv-
ande rapporter. Alla kartunderlag finns samlade i kartvisningstjänsten ras, skred och 
erosion (RSE) http://gis.sgi.se/rasskrederosion/. För varje kartunderlag om ras, skred 
och erosion finns ett produktblad. I produktbladen finns information hur underlagen kan 
användas, samt länkar till mer information.  

Flertalet av underlagen bygger till viss del på samma grundläggande information som 
sedan har vidareutvecklats för analys av olika företeelser, för användning i olika skalor 
och olika grader av noggrannhet. Generellt gäller att, om det för ett specifikt geografiskt 
område finns flera olika underlag som rör ras, skred och erosion, så bör det mest 
omfattande underlaget användas i första hand. Att ett område är markerat i ett 
kartunderlag behöver inte betyda att det finns risker. Gemensamt för underlagen är att de 
indikerar områden där insatser för vidare undersökningar behövs. 

Vägledningen och kartvisningstjänsten uppdateras regelbundet genom samverkan mellan 
de medverkande myndigheterna. 

  

http://gis.sgi.se/rasskrederosion/
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1 Inledning 
Det här är en vägledning som beskriver kartunderlag om ras, skred och erosion framtagna 
av statliga myndigheter. Den riktar sig framförallt till regionala och kommunala planerare 
och miljö- och klimatsamordnare, men kan även vara till hjälp för till exempel bygglovs-
handläggare, miljöinspektörer och VA-planerare. Vägledningen kan också vara ett stöd 
vid planering av skogliga åtgärder och infrastruktur. Den kan dessutom vara användbar 
för företag och markägare som vill veta var det går att hitta information om ras, skred 
eller erosion.   

Flera svenska myndigheter, såsom Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska 
undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skogs-
styrelsen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) samt Lantmäteriet 
(LM) producerar kartunderlag som kan användas för att analysera förutsättningar för ras, 
skred och erosion. Kartunderlagen bygger till viss del på samma grundläggande informa-
tion och kan te sig snarlika. Men de har vidareutvecklats för analys av olika företeelser, 
olika geografisk täckningsgrad och för användning i olika skalor och grader av noggrann-
het.   

Vägledningens syfte är att samla de statliga kartunderlag som finns framtagna för fråges-
tällningar inom ras, skred och erosion, samt översiktligt beskriva hur de kan användas 
och tolkas. Underlagen ger en bra grund för strategiska val och beslut för långsiktig, säker 
och hållbar markanvändning och planering. I vissa fall innehåller underlagen 
överlappande information, både tematiskt och geografiskt. Vägledningen ger därför en 
beskrivning av hur underlagen kompletterar varandra och vad de har för begränsningar. 
Vägledningen fokuserar främst på underlag som bygger på vidareutvecklingar och 
bearbetningar av till exempel grundläggande geologiska kartor och höjdmodeller. 

Vägledningen är inte en guide för hur ras, skred och erosion ska beaktas i planerings-
processen, eller hur de kan användas inom en viss sektor, utan avsikten är att informera 
om vilka statliga underlag som finns, vad underlagen innehåller, olika användnings-
områden och vilka begränsningar underlagen har. Vägledningen ger heller ingen infor-
mation om behovet av olika åtgärder för att säkra områden mot ras, skred och erosion. 

Underlagen som ingår i vägledningen består av både kartlager (GIS-data) och besk-
rivande rapporter, se Figur 1.1. Alla kartunderlag finns samlade i kartvisningstjänsten 
ras, skred och erosion (RSE) http://gis.sgi.se/rasskrederosion/. För varje kartunderlag 
om ras, skred och erosion finns ett produktblad. I produktbladen finns information hur 
underlagen kan användas, samt länkar till mer information. Produktbladen uppdateras 
kontinuerligt och finns som länkar i kartvisningstjänsten för respektive kartunderlag, 
samt i bilaga 3. 

 

http://gis.sgi.se/rasskrederosion/
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Figur 1.1  Underlagen som ingår i vägledningen består av kartlager (GIS-data) som visas i 
kartvisningstjänsten. Varje kartlager har ett produktblad och länkar till fördjupad information eller 
andra karttjänster. 
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2 Vad är ras, skred och erosion? 
Både ras och skred är exempel på snabba massrörelser i jord eller i berg. I ett ras rör sig 
de enskilda delarna fritt i förhållande till varandra under hela förloppet. Ett skred 
däremot är en massa av jord och block, eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse 
och som till en början är sammanhängande. Gemensamt för ras och skred är att de kan 
inträffa utan förvarning. Förutsättningarna för ras och skred beror främst på ett områdes 
topografi, geologi, hydrologi och jordlagrens geotekniska egenskaper, men också på de 
förändringar och påfrestningar som uppstår genom mänsklig aktivitet och klimatet. 
Några exempel på mänsklig aktivitet som påverkar stabiliteten för en slänt är belast-
ningar i form av byggnader och uppfyllnader, schaktarbeten, muddring, pålningsarbeten, 
avverkning, spårbildning från tunga maskiner och byggande av skogsbilvägar. Vädret i 
form av kraftigt regn, översvämning eller snösmältning kan också påverka. 

Erosion som beskrivs i denna vägledning omfattar stranderosion längs kuster, sjöar och 
vattendrag. En orsak till stranderosion är att vattnet, genom rörelse, bearbetar stränder 
och bottnar och transporterar bort löst material som sedan avsätts på ett annat ställe. 
Andra orsaker kan vara stormar och isrörelser. Erosion kan också orsakas av eller 
påskyndas av mänsklig påverkan genom till exempel vågor från fartygstrafik, avledning av 
dagvatten eller förändrad markanvändning.  

Under vissa förutsättningar kan erosion bidra till att ras och skred inträffar. Exempelvis 
kan erosion i ett vattendrag påverka strandslänten så att ett ras eller skred inträffar. 
Förändringar av vegetation eller vattenmängder, flödesvägar och rinnhastigheter i slänter 
med kraftiga lutningar kan orsaka erosion och leda till att ras uppstår eller slamströmmar 
bildas, se exempel i Figur 2.1 

 

Figur 2.1  Jordmassor från slamström och ravinbildning nedanför stort kalhygge i Västernorrland. 
Kartunderlag från MSB och Skogsstyrelsen ger en indikation på områden där ras och 
slamströmmar kan uppstå. I dessa områden behövs fältbesök och mer detaljerade 
undersökningar utföras. Foto: Mikael Ånäs, Trafikverket.  
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3 Underlag som ingår i vägledningen 
Alla underlag som ingår i vägledningen listas i Tabell 3.1. Flertalet av underlagen bygger 
till viss del på samma grundläggande information som sedan har vidareutvecklats för 
analys av olika företeelser, för användning i olika skalor och olika grader av noggrannhet. 
Tabell 3.1 ger även exempel på grundläggande information. 

I Figur 3.2 visas kartunderlagen som ingår i vägledningen och hur de är relaterade till 
varandra. Underlagen är grupperade efter omfattningen på de tolkningar och analyser 
som de baseras på. De mest omfattande underlagen, som baseras på mer detaljerade och 
avancerade analyser, bör användas i första hand. Dessa tillhör gruppen som bygger på 
Modellering, analys och utökade fältundersökningar. Underlagen inom gruppen 
Tolkningar, observationer är relativt sett lite enklare underlag och kan användas i andra 
hand, om mer detaljerade analyser saknas, eller som komplement. Underlagen som 
tillhör gruppen Omklassad geologisk information är, som namnet antyder, omklassningar 
av till exempel jordartskartor. 

Eftersom ras, skred och erosion är olika processer redovisas de ofta i skilda underlag, men 
som tidigare nämnts, kan erosion i vissa fall leda till skred och ras.  

Det saknas underlag som specifikt rör block- och bergstabilitet, men det finns underlag 
som visar lutning som kan användas tillsammans med jordartskartan som stöd för att 
identifiera branta områden där det kan finnas förutsättningar för bergras. Branta 
bergslänter som den som syns i Figur 3.1 kan identifieras i underlag i karttjänsten som 
visar grundläggande topografisk information. 

 

Figur 3.1  Exempel på bergras vid Kolmården, Östergötlands län, som skett från den branta 
slänten i bakgrunden. Foto: SGI 
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Tabell 3.1  I tabellen listas underlag för ras, skred och erosion, samt exempel på grundläggande 
information, varav flera har använts vid framtagandet av underlagen.  

Grundläggande information Producent-
ansvarig 

Finns i 
kartvisnings-
tjänst RSE 

Fältobservationer, geotekniska borrhålsdata, 
geologiska borrkärnor Olika Delvis 

Batymetri (bottentopografi) Sjöfartsverket 
med flera Nej 

Nationell markhöjdmodell (höjddata), topografisk 
karta, ortofoton/flygbilder m.m. Lantmäteriet Delvis 

Klimatanalyser, vattenflöden, havsnivåer, skyfall m.m. SMHI Delvis 

Satellitbilder Rymdstyrelsen Nej 

Jordartskartor, jorddjupsmodell  SGU Ja 

Sura sulfatjordar, jordlagerföljder, maringeologiska 
kartor, m.m. SGU Nej 

Vegetation Naturvårdsverket 
med flera Nej 

Omklassad geologisk/topografisk information   

Stränders jordart och eroderbarhet  SGU Ja 

Fastmark SGU Ja 

Genomsläpplighet SGU Ja 

Terränglutning Lantmäteriet Ja 

Tolkningar/observationer   

Riksöversikt stranderosion (PDF-karta) SGU Nej 

Historiska strandlinjer  SGU Ja 

Jordskred och raviner SGU Ja 

Riksöversikt finkorniga jordarters skredbenägenhet  
(PDF-karta) SGU Nej 

Förutsättningar för skred i finkornig jordart SGU Ja 

Förutsättningar för kvicklera SGI Ja 

Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser SGI Ja 

Områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka 
erosion, ras och slamströmmar Skogsstyrelsen Ja 

  



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning 1, utgåva 5 
  1.1-2301-0061 

11 (39) 

Modellering/analys/utökade fältundersökningar   

Kustsårbarhetsindex, erosion SGI Ja 

Stranderosion och geologi, kust* SGU Ja 

Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter MSB Ja 

Översiktlig stabilitetskartering i morän och 
grovkorniga jordarter MSB Ja 

Skredriskkartering vattendrag (Göta älv, Norsälven, 
Säveån, Ångermanälven) SGI Ja 

Rapporter om stabilitetsförhållanden, naturolyckor, 
hållbarhet och klimat  

SGI i samverkan 
med SMHI, MSB 

m.fl. 

Ja 

 

* I SGU:s egen kartvisare ”Stranderosion och geologi, kust” ingår fler kartlager från SGU. I kartvisningstjänsten 
RSE visas endast fem utvalda lager: strandmaterial, erosionsförhållanden, erosionskänslighet, sedimentsystem 
och sedimenttransport. 
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Figur 3.2  Figuren visar underlagen som ingår i vägledningen och illustrerar deras relation med 
hänsyn till omfattning (utifrån grundläggande information), komplexitet, tolkningar, analyser och 
fältundersökningar som de bygger på.  
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4 Användningsområden för underlagen 
Kunskap om ras, skred och erosion används inom en mängd sektorer i samhället 
exempelvis för fysisk planering, miljömålsarbete, planering av klimatanpassnings-
åtgärder, risk- och sårbarhetsanalyser, inom skogsbruket, för infrastrukturplanering, vid 
ärenden som berör vattenverksamhet, till exempel anläggning av erosionsskydd och 
muddringar, eller för att prioritera åtgärdsarbetet av förorenande områden. 

Nedan beskrivs några användningsområden inom fysisk planering, exploatering och 
vattenverksamhet. 

4.1 Exempel - Fysisk planering och exploatering 

Enligt Plan- och bygglagen (2012:900) ska bebyggelse och byggnadsverk förläggas till 
mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till, bland annat, jord, berg- och 
vattenförhållanden, samt till risken för olyckor, översvämning och erosion. I 
översiktsplaneringen behöver även kommunens ge sin syn på risken för skador på den 
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade. De ska också ge sin syn på hur sådana risker kan minska eller upphöra. 

 

Exempel 1 - Underlag för översiktsplanering 

I översiktsplanen behöver kommunen identifiera områden med risker 
som kan uppstå till följd av ras och skred i jord, slamströmmar, block-
nedfall och bergras, samt stranderosion vid sjöar, vattendrag och kust. 

Kommunen behöver bedöma vilka geotekniska frågor som har behov av 
att lösas i ett större sammanhang, identifiera var det krävs detaljerade 
geotekniska utredningar och eventuella restriktioner, samt vilka frågor 
som kan hanteras i ett senare planeringsskede. Kommunen behöver 
också hantera befintlig bebyggelse vid sin bedömning. 

Kartunderlag: Samtliga kartunderlag i vägledningen kan vara ett stöd för 
bedömningen. Kommunen behöver ta ställning till om kartunderlagen ger 
tillräcklig information för översiktsplaneringen. Om inte, behöver 
kommunen ta fram kompletterande underlag.  

Notera: Bedömningar behöver göras av en person med geologisk eller 
geoteknisk kompetens. 

Notera: För bedömning av klimateffekter behöver underlagen analyseras 
tillsammans med kunskap om bland annat nederbörd, skyfall, vatten-
flöden, grundvattennivåer, tjäle och snösmältning, samt havsnivåer och 
stormar. 
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Underlagen i vägledningen är främst lämpliga för att användas vid översiktlig planering, 
även om de i vissa fall också kan ge stöd vid till exempel detaljplanering och bygglovs-
ärenden. Normalt behövs mer detaljerade utredningar som komplement, även för 
översiktsplaner. Underlagen är heller inte tillräckligt detaljerade för att användas vid 
direkta beslut om att områden ska förkastas på grund av att marken är olämplig ur 
markanvändningssynpunkt. För sådana beslut krävs också mer detaljerade under-
sökningar och kostnadsöverväganden. 

 

Exempel 2 - Detaljplan i kraftigt kuperat område och 
skogsterräng 

En ny detaljplan ska tas fram i ett område som angränsar till brant terräng. 
Finns det risk för ras och slamströmmar från omgivande sluttningar? Kan 
genomförandet av planen påverka så att ras och slamströmmar utlöses? 

I dessa områden är det särskilt känsligt att påverka vegetationen i slutt-
ningen vilket kan leda till ökad avrinning av vattnet utför sluttningen. Även 
annan ändring av marken t.ex. anläggning av väg eller dagvattenlösning kan 
påverka vattenförhållandena och leda till ras och slamströmmar.  

Kartunderlag: Översiktlig stabilitetskartering i morän och grovkorniga 
jordarter (MSB); Områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka 
erosion, ras och slamströmmar (Skogsstyrelsen); Spår av jordskred och 
raviner (SGU); Inträffade ras, skred och andra jordrörelser (SGI); 
Terränglutning (Lantmäteriet); Jordartskartan (SGU); Fastmark (SGU). 

Kartunderlagen är översiktliga och ger en indikation på känsliga områden där 
en utredning med kartering i fält bör genomföras. Bedömningen och 
utredningen behöver göras av berg/geotekniskt sakkunnig med rätt 
kompetens och erfarenhet, och följa Eurokod/IEG och SGI Rapport 68. 

Notera: Även i områden som ligger utanför MSB:s och Skogsstyrelsens 
karterade områden kan det finnas förutsättningar för ras och slamströmmar. 
Läs i produktbladet vilken geografisk täckning underlaget har. Allt är inte 
kartlagt och kartunderlagen kan ha olika kvalitet. Exempel: Vissa 
kartunderlag bygger på äldre jordartskartor och det kan finnas uppdaterad 
information; höjddata kan saknas i analysen; MSB:s kartering avser enbart 
befintlig bebyggelse för de förhållanden som rådde vid karteringstillfället. 

Notera: För ny bebyggelse eller planläggning så behöver fler slänter utredas 
än de som definieras i underlagen från MSB och Skogsstyrelsen. Alla slänter 
kan inte identifieras med statliga planeringsunderlag, för ett detaljplanarbete.  

Notera: Finns det berg i området och risk för ras och blocknedfall? Observera 
att det saknas nationella kartunderlag för bergstabilitet specifikt. Det finns 
dock topografiska grunddata som visar terränglutning som kan användas som 
stöd vid en bedömning.  
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4.2 Exempel - Prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 

Underlagen kan användas vid prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter, vatten-
verksamhet och förorenade områden för att identifiera om det kan finnas förutsättningar 
för ras, skred och erosion som kan påverka verksamheten eller området.  

Precis som vid fysisk planering ger underlagen ofta en indikation om det behövs ytter-
ligare utredningar. Bedömningar bör göras av en geotekniskt sakkunnig. 

 

 

 

4.3 Mer information - länkar 

Nedan ges några tips på var det finns fördjupad information för de olika 
användningsområdena. 

Geoteknisk stabilitetsutredning 

• Geoteknisk stabilitetsutredning i jord, SGI 

Fysisk planering 

• PBL Kunskapsbanken, Tema Hälsa, säkerhet och risker, Boverket 

Exempel 3 – Anläggning av erosionsskydd vid kusten 

En verksamhetsutövare planerar ett erosionsskydd för att skydda sin 
anläggning vid kusten i södra Sverige. För detta behövs normalt en 
anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. Verksamhetsutövaren behöver 
bedöma påverkan på miljön och närliggande fastigheter, samt alternativa 
åtgärder. 

Kartunderlag: Stranderosion och geologi, kust (SGU); Kustsårbarhetsindex 
(SGI); Historiska strandlinjer (SGU); Framtida medelvattenstånd (SMHI); 
Bakgrundskartor från Lantmäteriet. 

Notera: I kartvisningstjänsten finns endast ett urval av underlag som kan 
vara användbara vid bedömningen. För att göra en erosionsbedömning 
behövs oftast betydligt fler underlag än de som finns i kartvisningstjänsten, 
vilka måste inhämtas på annat sätt. Läs mer i produktbladen och använd de 
länkar som finns i kartvisningstjänsten för att komma till fördjupad 
information. 

Exempelvis har SGU flera kartunderlag som kan vara användbara såsom 
observerade kustskyddsåtgärder, bottendynamik och maringeologiska 
kartor. SMHI och SGI tillhandahåller grundläggande information om klimat 
och vågdata (se avsnitt 4.3). Information om naturvärden kan hämtas hos 
exempelvis Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen. 

https://www.sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/ras--skred-och-slamstrommar/fran-inventering-till-atgard/stabilitetsutredning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/halsa-sakerhet-och-risker/


Statens geotekniska institut  SGI Vägledning 1, utgåva 5 
  1.1-2301-0061 

16 (39) 

• PBL kunskapsbanken, Översiktsplanering, Klimatrisker i översiktsplanering, 
Boverket 

• PBL kunskapsbanken, Detaljplanering, Tillsynsvägledning naturolyckor, 
Geotekniska säkerhetsfrågor vid planläggning, Boverket 

• Planeringskatalogen, med planeringsunderlag från länsstyrelsen och statliga 
myndigheter, Länsstyrelserna 

• Användarstöd för geologiska frågor, SGU 

• Digital vägledning - ras, skred och erosion i kommunal planering, SGI (publiceras 
under 2023) 

• Digital vägledning för skredriskkarterade områden, SGI 

• Stabilitetsförhållanden i Göta älvdalen, Vägledning vid användning av resultat 
från Göta älvutredningen, SGI Vägledning 2 - 2015 

Skogsbruk 

• Brant erosionskänslig terräng, Skogsstyrelsen 

• Broschyr ”Så förhindrar du skador i erosionskänslig terräng”, Skogsstyrelsen 

 Miljöbedömning, prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

• Vägledning - Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken, Naturvårdsverket 

• Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och 
förorenade områden, Miljösamverkan Sverige och länsstyrelserna, 2018 

• Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för 
naturolyckor. SGI Publikation 20, 2016. 

Framtida klimat och klimatanpassning 

• Klimatanpassning.se med syfte att stödja olika aktörer i samhället i arbetet med 
klimatanpassning. 

• SMHI:s Klimatscenariotjänst visar och möjliggör nedladdning av GIS-data för 
framtida möjliga förändringar av meteorologiska, hydrologiska och 
oceanografiska klimatindex för olika klimatscenarier. Här finns till exempel 
vattenföring med olika återkomsttider och nederbörd. 

• SMHI:s Stigande havsnivåer presenterar aktuell information om framtida 
havsnivåer och hur man kan använda information om dessa i sitt 
planeringsarbete. 

• SMHI:s Högvattenhändelser och extremnivåer beskriver tillfälligt höga 
vattenstånd idag och i en framtid. 

• Kustdataportalen, SGI, ger ett stöd för att förstå kustens dynamik och för 
planering i kustzonen i södra Sverige.  

Geodata 

• Geodatasamordning och Geodataportalen, Lantmäteriet  

Krisberedskap 

• Handbok i kommunal krisberedskap – 4. Riskkatalog - Ras och skred, MSB 2022  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatrisker/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatrisker/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/sakerhetsfragor/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/sakerhetsfragor/
https://www.planeringskatalogen.se/
https://www.planeringskatalogen.se/
https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/vagledning-skredriskkarterade-omraden/
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/vagledning-skredriskkarterade-omraden/
https://www.sgi.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-vl2.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-vl2.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/Brant-erosionskanslig-terrang/
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/Brant-erosionskanslig-terrang/
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/skogsbruk-i-erosionskanslig-terrang/folder---sa-forhindrar-du-skador-i-erosionskanslig-terrang.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/skogsbruk-i-erosionskanslig-terrang/folder---sa-forhindrar-du-skador-i-erosionskanslig-terrang.pdf
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e6a4f/1539778244916/Handlaggarstod-Klimatanpassning.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e6a4f/1539778244916/Handlaggarstod-Klimatanpassning.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p20.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p20.pdf
https://klimatanpassning.se/
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidens-klimat
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/stigande-havsnivaer
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/hogvattenhandelser-och-extremnivaer-1.165445
https://gis.sgi.se/kustdataportal
https://www.lantmateriet.se/vartsamordningsansvar
https://www.geodata.se/geodataportalen
https://rib.msb.se/filer/pdf/30068.pdf
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5 Hur ska man välja underlag? 

5.1 Ras och skred 

Underlagen som ingår i vägledningen har listats och grupperats i Tabell 3.1 och Figur 3.2. 
I Tabell 5.1 visas de underlag som berör ras och skred. Numreringen i den första kolum-
nen kan ses som en hjälp för att välja vilket av underlagen som ger mest omfattande 
information. Indelningen baseras på omfattningen och komplexiteten (vad gäller antal 
parametrar) av analyserna som de bygger på. 

Tabell 5.1 kan användas som en hjälp för att prioritera när ett underlag ska användas. 
Generellt gäller att, om det för ett specifikt geografiskt område finns flera olika underlag 
som rör ras och skred, så bör det mest omfattande underlaget användas i första hand.  

För att använda tabellen, tänk så här: 

I. Av underlagen som ingår i vägledningen så har SGI:s skredriskkarteringar längs 
vattendrag de mest omfattande analyserna och ger därför mest information, om 
än bara för några prioriterade områden (Göta älv, Norsälven, Säveån och Ånger-
manälven). I dessa underlag är även aspekter av klimatförändring medräknade. 
Om skredriskkarteringar finns använd dem. 

II. Utöver de skredriskkarterade vattendragen ger MSB:s underlag Översiktlig 
stabilitetskartering i finkorniga jordarter eller Översiktlig stabilitetskartering i 
morän och grovkorniga jordarter mest omfattande information. I dagsläget finns 
underlagen framtagna för ett stort antal kommuner, men begränsas av att de bara 
finns för utvalda bebyggda områden prioriterade för kartering vid tidpunkten då 
underlagen togs fram. 

III. Om inte heller underlagen i steg II finns framtagna för det specificerade området 
ger SGU:s Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, SGI:s och SGU:s 
kartlager Förutsättningar för kvicklera viss information. För skogsmark finns 
underlaget Områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och 
slamströmmar framtaget av Skogsstyrelsen.  

IV. Underlagen kan kompletteras med information om det tidigare förekommit skred 
i området som finns i Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser (SGI) och 
Jordskred och raviner (SGU). Kompletterande information finns även i Riksöver-
sikt finkorniga jordarters skredbenägenhet (SGU). Information kan även finnas i 
utredningar och Rapporter (SGI). Terränglutning (Lantmäteriet) kan användas 
som ett stöd för att identifiera branta områden med förutsättningar för bergras 
och branta slänter i morän och friktionsjordar, som behöver utredas vidare. 

V. Saknas underlag helt behöver den grundläggande informationen användas.  

Information om grunddata och metod hur produkterna tagits fram finns i produktbladen. 
I produktbladen finns länkar till mer detaljerad produktinformation och metodbeskriv-
ningar. 
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Tabell 5.1  Underlagen som rör ras och skred listade efter bakomliggande analysers omfattning 
och grad av komplexitet. 

Prioritet Underlag Producent Innehållande analyser 

I Skredriskkartering  
vattendrag 

SGI Skredrisken definieras i underlaget som en 
kombination av bedömd sannolikhet för skred 
och bedömda konsekvenser av skred. Inne-
håller klimatförändringens inverkan på skred-
risken. 
 
Underlaget bygger bland annat på Jordarter 
(1:25 000 - 1:100 000), höjdmodeller, geo-
tekniska undersökningar och stabilitetsberäk-
ningar, flygbildstolkning från olika tidsperioder, 
sjömätning inklusive batymetri och ytgeologisk 
tolkning, hydrodynamisk modell, lutningsanalys 
baserad på geologi och topografi på land och i 
vatten.  
 
Täcker prioriterade vattendrag. Karterade 
vattendrag hittills (2022) är Göta älv, 
Norsälven, Säveån och Ångermanälven. 

II Översiktlig 
stabilitetskartering 
i finkorniga  
jordarter 

MSB Karteringarna baseras på fältstudier, borrningar 
och stabilitetsberäkningar. Underlaget visar 
utöver bedömd stabilitet även befintliga 
erosionsskydd och utförda stabilitetsåtgärder. 
 
Täcker utvalda bebyggda områden i ett stort 
antal kommuner. 

II Översiktlig 
stabilitetskartering 
i morän och 
grovkorniga 
jordarter 

MSB Visar lutningsgrad, spår av ras, skred, slam-
strömmar, erosion, samt alluvialkoner och 
avrinningsområden.  

 
Baseras på geologiska och topografiska kart-
material, t.ex. Jordarter (1:25 000 – 1 miljon), 
flygbilder och begränsade fältstudier.  

 
Täcker utvalda bebyggda områden i ett antal 
kommuner.  

III Områden där 
skogsbruk och 
exploatering kan 
orsaka erosion, ras 
och slamströmmar 

Skogs-
styrelsen 

Produkten bygger på GIS-skikt för jordart i 
skala 1:25 000 till 1:250 000, marklutning, 
slänthöjd och vattendrag, samt ett antal 
kriterier för bedömningar av dessa skikt. För 
områden där jordartskartans upplösning är 
grövre än 1:250 000 ingår jordartsinformation 
inte i analysen  
 
Täcker hela Sveriges yta utom fjällområdet. 

III Förutsättningar för 
skred i finkornig 
jordart 

SGU Baseras på karterade jordarter enligt underlaget 
Jordarter (1:25 000 - 1:100 000) och 
marklutningsanalys.  
 
Täcker områden där denna jordartskarta finns. 

III Förutsättningar för 
kvicklera 

SGI/SGU Baseras på omklassning av jordarter enligt 
underlaget Jordarter (1:25 000 - 1:100 000) 
och områden som legat under högsta kustlinjen 
och då havet var salt.  
 
Täcker hela Sverige. 
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IV Övriga underlag  Kan användas som komplement till underlagen 
ovan eller då det saknas data. 

V Grundläggande 
informationen 

 Behöver användas om det helt saknas andra 
underlag. 

 

5.2 Erosion 

För underlag som rör stranderosion har en motsvarande tabell tagits fram, se Tabell 5.2. 

För att använda tabellen, tänk så här: 

I. Den mest omfattande och detaljerade informationen om erosion, som bland 
annat baseras på fältarbete, finns i kartunderlagen Stranderosion och geologi, 
kust (SGU) och Kustsårbarhetsindex, erosion (SGI). Informationen finns idag 
endast i Sydsverige, men om den finns, bör den användas i första hand. 

II. Underlaget Stränders jordart och eroderbarhet (SGU) är omklassad geologisk 
information som visar en översikt av stränder där jordarterna ger olika förut-
sättningar för erosion. Kartunderlaget täcker nästan hela kusten och de flesta 
sjöar och vattendrag. Historiska strandlinjer (SGU) ger en bra överblick på hur 
kusten har förändrats över tid, men underlagen finns bara för begränsade 
områden i Sydsverige. 

III. Riksöversikt stranderosion (SGU) ger en nationell övergripande bild av erosions-
förhållanden längs Sveriges kust och längs Vätterns och Vänerns strand. Under-
laget finns endast som PDF-dokument. 

IV. Saknas underlag helt behöver den grundläggande informationen användas.  

 

Tabell 5.2  Underlag som rör stranderosion, listade efter bakomliggande analysers omfattning och 
grad av komplexitet. 

Prioritet Underlag Producent Innehållande analyser 

I Kustsårbarhets-
index, erosion 

SGI Underlaget visar en bild av de områden som är 
sårbara för kusterosion och samtidigt belyser 
samhällsvärden som kan påverkas. Indexet 
bygger på en modell och analys av olika 
parametrar.  

 
Underlaget till analysen utgörs av fastighets-
kartan (LM), höjddata (LM), jordartsgeologiska 
databaser (SGU) samt underlag från 
Stranderosion och geologi, kust (SGU). Täcker 
Skånes och södra Hallands kust. 

I Stranderosion och 
geologi, kust  

SGU Produkten innehåller flera olika kartlager, bland 
annat erosionsförhållanden (nutid och framtid), 
strandmaterial, erosionskänslighet, sediment-
system och sedimenttransport. 
 
Kartunderlagen baseras på data som insamlats 
vid fältarbeten och på analys av faktisk erosion, 
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jordart, morfologi, sedimentdynamik (på land 
och under vattnet), vågexponering, strömför-
hållanden och modellering. 
 
Underlagsinformation som används är bl.a. 
jordartskarta 1:25 000, maringeologi 1:25 000, 
höjdmodell, djupmodell, vågexponering. Täcker 
(2022) sydkusten mellan Varberg och 
Listerlandet i Blekinge. 

II Stränders jordart 
och eroderbarhet  

SGU Informationen har genererats ur produkten 
Jordarter 1:25 000 - 1:100 000. Strandlinjen 
utgörs av jordartskartans strandlinjer vilka kan 
avvika från till exempel Terrängkartans.  
 
Klassificeringen av eroderbarhet bygger på en 
omklassning av jordartsinformationen, där de 
olika jordarterna tilldelats en eroderbarhets-
klass. Underlaget ger ingen information om 
faktiska erosionsförhållanden.  

II Historiska 
strandlinjer 

SGU Historiska strandlinjer är strandlinjer som 
tolkats från Lantmäteriets historiska ortofoton 
från olika år. Strandlinjens förändring från 1940 
till 2010 visar det största avståndet mellan 
dagens strandlinje och strandlinjen från 
historiska ortofoton. Finns idag (2022) i 
begränsade delar av Sydsverige. 

III Riksöversikt  
stranderosion 

SGU Innehåller en rikstäckande översiktlig karta som 
visar erosionsförhållanden längs Sveriges 
havskust och längs Vätterns och Vänerns kust.  

 
Kartan grundas på bedömningar av strand-
sträckor med hjälp av jordartskarta, höjddata, 
flygbilder, bilder och begränsade fältkontroller, 
samt mer detaljerad information från Skåne. 
Skala 1:1 miljon. 
 
Kartan finns endast som en bild (PDF), ej som 
GIS-data. 

IV Grundläggande 
informationen 

 Behöver användas om det helt saknas andra 
underlag. 

 

  



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning 1, utgåva 5 
  1.1-2301-0061 

21 (39) 

5.3 Andra underlag och bakgrundskartor 

Som komplement till underlagen för ras, skred och erosion finns ytterligare kartunderlag 
i kartvisningstjänsten (se bilaga 3), bland annat MSB:s översvämningskartering av 
vattendrag och kust, och SMHI:s underlag för framtida medelvattenstånd för utvalda 
årtal, beräknade utifrån olika klimatscenarier. Underlagen visar inte extremnivåer som 
kan uppstå vid exempelvis stormar som kan vara flera meter högre än medelvatten-
ståndet.  

I kartvisningstjänsten finns också information om geotekniska borrhål och 
bakgrundskartor från Lantmäteriet. Exempel på andra underlag och bakgrundskartor 
visas i Figur 5.1. 

 

Figur 5.1  I kartvisningstjänsten kan olika bakgrundskartor visas. Här visas en kombination av 
Lantmäteriets topografiska karta och terrängskuggning tillsammans med MSB:s karterade 
områden av översvämmad mark vid en havsnivå på +3 meter.  
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6 Råd för användning och tolkning av underlagen 
Det här kapitlet innehåller några tips och generella rekommendationer om hur 
underlagen kan användas och tolkas. För en mer detaljerad beskrivning av underlagen 
hänvisar vi till produktbladen i kartvisningstjänsten 
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/. Länkar till produktbladen finns även i Bilaga 3. 

A. Visar underlagen en risk för ras, skred eller erosion?  

Att ett område är markerat i ett kartunderlag behöver inte betyda att det finns en fara. 
Underlagen har tagits fram för olika syften och det finns en varierande grad av 
detaljeringsgrad och osäkerhet i det som presenteras. Underlagen indikerar var det kan 
finnas förutsättningar för, eller sannolikhet för ras, skred och erosion. I dessa områden 
kan ytterligare undersökningar behöva göras. Det är viktigt att notera att alla områden 
inte finns kartlagda för alla typer av underlag. Det är därmed inte möjligt att utesluta 
risker inom områden som inte är kartlagda. Saknas underlag kan det helt enkelt bero på 
att data saknats eller att en analys inte är gjord. 

 

Figur 6.1  Att ett område finns utpekat i ett kartunderlag behöver inte betyda att det är en risk i 
verkligheten. Områdena behöver dock studeras mer för att kunna avgöra det. Foto: Anette 
Björlin, SGI 

B. Indikerar områden som behöver studeras vidare. 

Gemensamt för underlagen som presenteras i den här vägledningen är att de indikerar 
områden där insatser för vidare undersökningar behövs. Endast i enklare fall kan 
underlagen användas direkt. Oftast behövs en mer detaljerad undersökning. Ta alltid 
hjälp av en geotekniskt sakkunnig för att göra bedömningen. Produktbladen ger mer 
information om hur kartunderlagen kan användas, och deras begränsningar.  

http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
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”Ta alltid hjälp av en geotekniskt sakkunnig person för att 
bedöma hur underlagen i vägledningen kan användas.” 

C. Flera underlag ser snarlika ut, vad skiljer dem egentligen åt? 

Den största anledningen till att det finns så många underlag är att de har tagits fram för 
olika syften. Det är därför viktigt att ta reda på rekommenderat användningsområde och 
vilka begränsningar som underlaget har. En översiktlig beskrivning av detta finns i 
produktbladen. Exempelvis baseras flera underlag på någon typ av lutningsanalys. Vilken 
lutning som används kan variera beroende på syftet med underlaget och de geologiska 
förhållandena.  

Varje underlag har en egen teckenförklaring som förklarar vad som visas i just det under-
laget, där färgmarkeringen ibland liknar en tolkning i ett annat underlag. Det innebär att 
en färgskala kan motsvara flera olika tolkningar och alltså ha olika betydelser beroende på 
vilket underlag som används. 

Vissa underlag är framtagna för att presenteras i olika skalor och har därför olika geo-
grafisk upplösning och noggrannhet. 

D. Använd det mest omfattande underlaget. 

Använd i första hand det mest omfattande underlaget som baseras på mer detaljerade och 
avancerade analyser. Använd informationen i Figur 3.2 och tabellerna i Avsnitt 5 till stöd 
för att välja underlag. Om det exempelvis finns kartlager både från MSB som visar en 
stabilitetskartering och omklassad geologisk information från SGU, till exempel Fast 
mark, använd då MSB:s underlag i första hand.  

E. Finns kartunderlagen för hela Sverige? 

Alla underlag finns inte framtagna för hela landet. De har olika geografisk täckningsgrad 
beroende på vad de beskriver eller i vilket uppdrag de har tagits fram. Vissa underlag har 
endast tagits fram för bebyggda områden, till exempel MSB:s stabilitetskarteringar. För 
andra underlag har endast de största vattendragen valts ut och karterats. Många underlag 
använder grundläggande information såsom jordartsinformation eller höjddata i sin 
analys. Eftersom denna information kan saknas i vissa delar av landet medför det att vissa 
underlag har begränsad geografisk täckning. Det gör att information helt kan saknas i 
vissa områden, eller ha något sämre kvalitet, framför allt i de nordligaste delarna i landet.  
Om det saknas kartunderlag i ett område behöver inte det betyda att området är utan 
förutsättningar för ras, skred och erosion. Det kan helt enkelt bero på att data saknas eller 
att en analys inte är gjord. 

” Om det saknas kartunderlag i ett område behöver inte 
det betyda att området är utan förutsättningar för ras, 
skred och erosion. Det kan bero på att data saknas eller att 
en analys inte är gjord.” 
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F. Vad gör jag om det saknas information i mitt område? 

När underlag om ras, skred och erosion saknas helt är man hänvisad till annan grund-
läggande information som till exempel jordartskartor och topografiska kartor för sin 
bedömning. Om ett specifikt underlag saknas kan ibland andra underlag användas. 
Genom att kombinera olika underlag kan känsliga områden identifieras. Exempelvis om 
MSB:s stabilitetsutredningar saknas kan underlagen Förutsättningar för skred i finkornig 
jordart (SGU) och Stränders eroderbarhet (SGU) i kombination med Lantmäteriets 
Terrängskuggning och Terränglutning, information om Skredärr (SGU) och Inträffade ras 
och skred (SGI) indikera områden som behöver utredas vidare. Bedömningen behöver 
utföras av en geotekniskt sakkunnig person. 

 

Figur 6.2  Även i små vattendrag kan ras och skred förekomma, ofta orsakad av att strandzonen 
eroderar. Ofta saknas skredriskkarteringar och stabilitetkarteringar för dessa vattendrag. Därför 
behöver området bedömas utifrån en platsspecifik stabilitetsutredning vid planering av 
bebyggelse och infrastruktur. Foto: Torbjörn Thuresson, SGI. 

G. Produktbladen ger information om lämplig användning 

Verkligheten är oftast mer komplex än vad analyserna och den grundläggande informa-
tionen som kartunderlagen baseras på visar. Underlagen i vägledningen är översiktliga 
och inte lämpliga för all typ av användning. Vilken kvalitet ett kartunderlag behöver ha 
beror på vad det ska användas till. Information om användningsområde, begränsningar, 
lämplig skala för användning, täckningsgrad med mera finns i produktbladen. Därför 
behöver alltid produktbladen läsas innan man använder underlagen. I produktbladen och 
i kartvisningstjänsten finns länkar till mer detaljerad produktinformation och fördjupad 
information.  
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H. Jordartskartans kvalitet är avgörande för slutresultatet 

Jordartskartan ligger till grund för de flesta av underlagen. Jordartskartans upplösning 
och kvalitet är därför avgörande för vilken kvalitet slutresultatet får och måste alltid 
beaktas vid användning av underlagen. I vissa områden saknas jordartsinformation. Vissa 
kartunderlag baseras på äldre jordartskartor. 

”Jordartskartans upplösning och kvalitet är avgörande för 
vilken kvalitet slutresultatet får och måste beaktas vid 
användning av underlagen. Vissa produkter baseras på 
äldre jordartskartor.”  

 

Fakta - jordartskartan 

En stor del av kartläggningen av Sveriges jordarter gjordes i mitten av 1900-
talet, då man saknade tillgång till detaljerad höjddata, GPS och digitala 
verktyg. För att förbättra jordartskartornas lägesprecision och detaljrikedom, 
gör därför SGU en löpande uppgradering av äldre kartor. Lägesprecisionen 
kan variera mellan 25 - 200 meter beroenden på var i landet man befinner 
sig. 

I kartvisningstjänsten RSE finns ett kartlager som visar jordartskartans 
täckningsområde och kvalitet (under Grundläggande information/Jordarter). 
Den kan användas för att få en bild av underlagens kvalitet. 

Notera: Vissa kartunderlag uppdateras inte och baseras på den jordarts-
information som fanns tillgänglig vid den tidpunkten då underlaget togs fram. 
En äldre version av jordartskartan kan därför ha använts som grund. 
Kontrollera därför alltid i produktbladet när kartunderlaget togs fram och om 
jordartskartan uppdaterats efter det. 

Notera: Jordartskartan visar normalt ytliga jordlager med en mäktighet som 
understiger en halv till en meter. Exempelvis kan en karta visa att området 
består av fyllnadsmaterial, men under det finns lager av lera. Ett område som 
till synes verkar stabilt kan med andra ord ha förutsättningar för skred. 
I vissa fall redovisas jordlager på djupet. 

Lär mer:  

• Jordartsgeologisk kartläggning (SGU webbsida) 

• Handledning för jordartsgeologiska kartor och databaser över Sverige 
(SGU-rapport 2021:17) 

 

  

https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/kartlaggning/jordartsgeologisk-kartlaggning/
https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport202117rapport/s2117-rapport.pdf
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I. Uppdateras underlagen? Hur länge är de aktuella? 

Gemensamt för underlagen som presenteras i den här vägledningen är att de redovisar 
ögonblicksbilder som är aktuella vid en viss tidpunkt. Det är därför viktigt att vara upp-
märksam på när i tiden underlagen tagits fram. I produktbladen redovisas om och i så fall 
hur ofta underlagen uppdateras. En del underlag uppdateras efter några år och/eller när 
det sker förbättringar i grunddata, medan det för andra underlag inte utförs några upp-
dateringar alls.  

När det gäller till exempel kusterosion är det viktigt att komma ihåg att förändringar hela 
tiden sker längs kusterna och att underlaget visar hur det såg ut vid tidpunkten när det 
togs fram. Om åtgärder vidtas, kan erosionsförhållanden och förutsättningar för erosion 
ändras.  

Ett annat exempel är skredriskkarteringarna som bygger på både den bedömda sannolik-
heten för skred och konsekvenserna av skred. Om ny bebyggelse eller nya vägar byggs så 
kan konsekvensen vid ett skred bli större, hänsyn ska alltid tas till markens stabilitet vid 
nybyggnation och detaljplanering. Konsekvensen kan även minskas om hus flyttas eller 
rivs, eller att markanvändningen ändras. Det innebär att konsekvenserna kan ändras med 
tiden. På samma sätt kan bedömningen av sannolikheten förändras. Mer detaljerade 
geotekniska utredningar ger ökad kunskap och det kan visa sig att marken är stabilare än 
man trodde. Om åtgärder genomförs förbättrar det stabiliteten och sannolikheten för ett 
skred minskar. I ett sådant område blir då inte resultatet från skredriskkarteringen längre 
relevant. Med andra ord kan stabilitetsförbättrande åtgärder eller ökad kunskap göra att 
vissa underlag inte är aktuella längre. 

”Stabilitetsförbättrande åtgärder eller ökad kunskap kan 
göra att vissa underlag inte är aktuella längre.” 

 

Exempel – Skredrisk i Lilla Edets kommun 

I Lilla Edets kommun finns det, enligt SGI:s underlag Skredriskkartering 
Göta älv (2012), flera områden som är klassificerade med medelhög till hög 
skredrisk. Kommunen har med beaktande av detta inom ramen för 
Delegationen för Göta älv och med stöd av SGI, genomfört detaljerade och 
fördjupade utredningar i ett antal områden. Utredningarna har resulterat i 
förslag till stabilitetshöjande åtgärder där riskerna är stora, samtidigt som 
vissa områden kan bedömas inte längre ha hög risk, tack vare den ökade 
kunskapen. Kommunen arbetar nu vidare med projektering och 
genomförande av åtgärder med stöd från SGI.  

Kvarstående områden, som klassificerats med medelhög och hög skredrisk, 
arbetas det vidare med enligt en prioriteringsordning. Skredriskkarteringen 
är en bra utgångspunkt eftersom den togs fram vid samma tidpunkt och 
utfördes enligt samma metod för alla områdena längs med älven. 
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J. Hur kan underlagen användas inom klimatanpassningsarbete? 

Klimatförändringen kan öka risken för ras, skred och erosion på många håll. Flera av 
underlagen kan användas översiktligt i risk- och sårbarhetsanalyser, klimatanpassnings-
planer eller som underlag för översiktsplanering för att identifiera områden som kan vara 
känsliga för effekterna av ett förändrat klimat. 

De flesta underlag utgör ögonblicksbilder av de geologiska och geotekniska förhållandena 
utifrån dagens klimat. Dessa underlag behöver kompletteras med en klimatanalys. 
Klimatförändringar kan innebära ökade framtida flöden i vattendrag, vilket i sin tur kan 
medföra ökad erosion på slänter och bottnar. Det kan få effekt på sannolikheten för skred 
genom att slänternas geometri förändras. En förväntad ökad nederbörd för stora delar av 
landet innebär också att grundvattennivåerna och portrycken i marken kan höjas, vilket 
också kan inverka negativt på en slänts stabilitet. Likaså kan havsnivåhöjning påverka 
erosionen vid kuster. 

Skredriskkarteringarna för Göta älv, Norsälven, Säveån och Ångermanälven innehåller 
bedömningar av klimatförändringens inverkan på skredsannolikheten och skredrisken. 
Även underlag om kusterosion för områden i Sydsverige innehåller viss bedömning av 
hur en havsnivåförändring påverkar erosionen. 

K. Kan jag använda underlagen för att bedöma om min fastighet är 
utsatt för risk? 

Generellt är underlagen för översiktliga för att bedöma förutsättningarna för en specifik 
fastighet. Normalt behövs mer detaljerade underlag än de statligt framtagna. Ytterligare 
undersökningar kan behöva genomföras på den specifika platsen för att klarlägga 
förhållandena och om åtgärder behöver genomföras. 

Lägesnoggrannheten i vissa underlag har så stora fel som flera hundra meter vilket gör 
det svårt att bedöma ett litet lokalt område. Underlagen kan dock ge en indikation om 
fastigheten finns nära områden med förutsättningar för ras, skred och erosion. Genom att 
använda sig av tabellerna i kapitlet ”Hur ska jag välja underlag” och informationen i 
produktbladen ges en hjälp att bedöma kartlagrens omfattning och kvalitet.  

Man behöver vara särskilt uppmärksam om det är ett område där inga kartunderlag visas 
i kartbilden. Det behöver inte betyda att området är utan förutsättningar för ras, skred 
och erosion. Det kan bero på att data saknas. Det kan ändå finnas förutsättningar för ras, 
skred och erosion. 

”Man behöver vara särskilt uppmärksam om det är ett 
område där inga kartunderlag visas i kartbilden. Beror det 
på att data saknas eller finns det inga förutsättningar för 
ras, skred och erosion?” 
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För större markområden kan underlagen användas för att identifiera riskområden och 
områden som behöver analyseras närmare, till exempel i en klimat- och sårbarhetsanalys. 

L. Kan underlagen kombineras med underlag för andra risker såsom 
översvämningar? 

Med kartvisningstjänsten kan man tända och släcka olika datalager, zooma till olika 
områden och hämta information som finns i underlagen. I kartvisningstjänsten finns 
även översvämningskartor från MSB och framtida medelvattenstånd från SMHI som kan 
användas i klimatanpassningsarbetet. Vi vill poängtera att detta inte blir en fullt 
integrerad riskbedömning utan bara en indikation på områden som eventuellt ligger inom 
känsliga områden för översvämning, ras, skred eller erosion.  

Vid utredningar inför klimatanpassningsåtgärder, som till exempel översvämningsskydd, 
är det viktigt att även ta hänsyn till andra risker, såsom stabilitet och erosion, så att inte 
åtgärder motverkar varandra. Även andra aspekter, såsom miljö och sociala faktorer, är 
viktiga att beakta vid en sådan utredning. 

M. Varför används olika lutningar i olika produkter? 

Flera underlag baseras på analys av markens lutningsförhållande, där Lantmäteriets 
höjddata används som grundinformation. Vilken lutning som används för olika underlag 
kan variera beroende på syftet med underlaget. Exempelvis används olika lutningar för 
analyser i skogsmark med grovkorniga jordarter (oftast branta områden) och för områden 
med lera nära vattendrag (kan vara ganska flacka områden). Begreppet ”lutning” används 
också på olika sätt. I några underlag är det släntens eller markens (terrängens) lutning 
som menas, medan det i andra gäller en lutning med en skärningslinje från släntfot och 
bakåt (lutningsanalys). I Figur 6.3 visas exempel på lutningsanalys för lutning 1:2 och 
1:3, samt skillnaden mellan en lutningsanalys och släntlutning.  

  

Figur 6.3  Figuren visar princip för lutningsanalyser, exempel för lutning 1:2 och 1:3, samt 
skillnad mot släntlutning. 
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N. Hur kan jag titta på kartunderlagen? 

Kartunderlagen finns samlade i en kartvisningstjänst (Figur 1.1 och Figur 6.4) med 
tillhörande beskrivningar i produktblad (Bilaga 2). Vissa underlag finns endast som PDF-
karta. All grundläggande information som listas i Tabell 3.1 finns inte i kartvisnings-
tjänsten utan behöver inhämtas på annat sätt. För vissa produkter finns fler kartlager än 
de som redovisas i kartvisningstjänst. Information om detta och länkar till ytterligare 
information finns i produktbladen. 

Kartvisningstjänsten är en öppen tjänst med GPS-stöd och använder Lantmäteriets 
(detaljerade) kartor som bakgrund. Den kan användas i de flesta webbläsare, surfplattor 
och mobiltelefoner. 

Om man vill se kartunderlagen i kombination med andra underlag (exempelvis egna 
kartor) kan data beställas hos producenten, eller visas i egen kartvisare eller GIS-program 
via WMS-tjänster. I produktbladen framgår olika sätt att få åtkomst till data. 

 

Figur 6.4  Kartlager finns samlade i kartvisningstjänsten ras, skred och erosion 
http://gis.sgi.se/rasskrederosion/. Det kan även finnas fler kartlager med fördjupad information. 
Se produktblad och länkar till andra kartvisningstjänster.  

  

http://gis.sgi.se/rasskrederosion/
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7 Ansvarsområden för myndigheter som tar fram 
kartunderlag om ras, skred och erosion 

De olika myndigheterna har olika ansvarsområden när det gäller kartunderlag för ras, 
skred och erosion.  

Statens geotekniska institut (SGI)  

SGI är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart mark-
byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I uppgifterna ingår 
bland annat att förebygga ras, skred och erosion. SGI karterar översiktligt riskerna för 
ras, skred och stranderosion i ett antal prioriterade områden i Sverige. Ett av SGI:s 
arbetsområden är klimatförändringens inverkan på markens geotekniska egenskaper och 
samhällskonsekvenser till följd av ras, skred och erosion. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

SGU ansvarar för att samla in och tillhandahålla geologisk information till samhället. 
SGU utför behovsstyrd undersökning och tar fram underlag bland annat för fysisk 
planering. SGU producerar, bland annat, jordartskartor och maringeologiska kartor samt 
databaser med information om exempelvis markens och havsbottnarnas egenskaper och 
inträffade skred. SGU:s grundläggande information kan användas tillsammans med 
annan information, till exempel terränglutning och vattenflöden, för att bedöma om det 
finns förutsättningar för erosion, ras och skred. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

MSB har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga olyckor och kriser. 
MSB utför översiktliga stabilitetskarteringar inom bebyggda områden för att identifiera 
områden där stabilitetsutredningar rekommenderas. MSB har ansvar för att genomföra 
översvämningsdirektivet och har bland annat tagit fram översvämningskartor för 
vattendrag och kust. MSB ansvarar även för statsbidraget till förebyggande åtgärder mot 
naturolyckor, där kommuner har möjlighet att ansöka om finansiellt stöd för att 
genomföra åtgärder som minskar risken för ras, skred, erosion eller översvämningar. 

Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen är en lokalt förankrad förvaltningsmyndighet för frågor som rör skog och 
skogsbruk. I Skogsstyrelsens uppgift ligger att verka för att skogen sköts så att de 
skogspolitiska målen som beslutas av riksdagen kan nås. Målen för produktion och 
miljöhänsyn är jämställda vilket innebär att Skogsstyrelsen arbetar för att skogen brukas 
så att även kommande generationer har nytta av den. Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn, 
kunskapsförmedling, rådgivning och uppdrag, men även statistikinsamling och 
utredningar för regering och departement. 
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Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)   

SMHI är en expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. 
Det innebär att myndigheten förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och 
klimat. I uppgifterna ingår att analysera klimatets variationer och bedriva forskning om 
det framtida klimatet. Myndigheten har dessutom regeringens uppdrag att driva 
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. SMHI:s klimatanalyser och scenarier 
används för att bedöma klimatpåverkan i flera myndigheters underlag om ras, skred och 
erosion. 

Lantmäteriet (LM) 

Lantmäteriet kartlägger Sverige och förser samhället med kartor, bilder och annan 
geografisk information, så kallade geodata. Geodata beskriver allt som har ett geografiskt 
läge. Det kan till exempel vara fastigheter, byggnader, sjöar, vägar, vegetation och 
befolkning, såväl aktuella som historisk geodata. Lantmäteriets höjdmodell är viktiga 
indata till andra myndigheters arbete med underlag till ras, skred och erosion. 
Höjdmodellen bygger på laserdata och ajourhålls bland annat även genom 
bildmatchning. 

Andra myndigheter 

Det finns fler myndigheter som har koppling till arbetet med att harmonisera underlag 
som berör ras skred och erosion, exempelvis som producent av grundinformation, som 
användare av underlagen eller som tar fram specifika produkter för en viss målgrupp. 
Utöver de ovan nämnda myndigheterna ingår Havs- och vattenmyndigheten och 
Sjöfartsverket i samverkan med harmonisering av underlag rörande ras, skred och 
erosion. 
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Bilagor 
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Bilaga 1 - Ordlista till vägledningen   

Begrepp Förklaring 

Bergras, blockutfall Ras eller enskilda blockutfall i en bergslänt varvid de enskilda delarna 
rör sig fritt i förhållande till varandra nerför bergssidan. 

Erosion I detta sammanhang: nötande och bortförande av geologiskt material 
(jord eller berg) under inverkan av vatten, vind eller is. En orsak till 
erosion är att vatten i rörelse bearbetar stränder och bottnar och 
transporterar bort löst material som sedan avsätts på ett annat ställe. 
Andra orsaker kan vara stormar och isrörelser. 

Fastmark Mark som består av berg, morän eller isälvssediment och därför 
översiktligt i de flesta fall bedöms vara stabil med avseende på 
jordskred. 

Finjord Den jordartsgrupp som huvudsakligen består av ler- och siltjordar. 

Finkornig jord(art) Sammanfattande benämning för jordarter som domineras av finjord, 
t.ex. lera, silt, gyttjelera. 

Friktionsjord Ur hållfasthetssynpunkt skiljer man mellan kohesionsjord och 
friktionsjord. Friktionsjord omfattar sand, grus samt sten- och 
blockjordar. I dessa byggs skjuvhållfastheten i huvudsak upp av 
friktion mellan kornen. Morän med dominerande innehåll av sand eller 
grus beter sig som en friktionsjord. 

Förutsättning för 
skred 

Förutsättningar för skred kan exempelvis finnas om släntlutningen i 
finkorniga jordar är tillräckligt stor och/eller slänten är hög. Det kan 
också skapas förutsättningar om slänten avlastas i sin nedre del, 
exempelvis genom schaktning eller erosion i ett vattendrag, eller vid 
ökad belastning på marken strax ovan slänten eller i släntens övre 
del, t.ex. genom byggnader, maskiner eller jordhögar. 

Geoteknisk  
stabilitetsutredning 

En geoteknisk stabilitetsutredning utförs för att klarlägga en slänts 
säkerhet mot skred. Stabilitetsutredningar utförs stegvis till dess att 
slänten konstateras tillfredsställande stabil (med eller utan åtgärd).  
 
Det inledande steget görs på en översiktlig nivå med geoteknisk 
besiktning och överslagsberäkningar. Det följs av en detaljerad 
utredning och därefter fördjupad stabilitetsutredning. Omfattningen av 
fält- och laboratorieundersökningar ökar med ökad detaljeringsgrad. 
Mer detaljerad beskrivning av vad utredningarna bör innehålla ges i 
Skredkommissionens Rapport 3:95 och IEG Rapport 4:2010. 

Grovjord Den jordartsgrupp som huvudsakligen består av grus- och sandjordar. 

Grovkornig jord(art) Sammanfattande benämning för jordarter som domineras av grovjord,  
t.ex. sand, grus, sandig morän. 

Grundvatten Vatten som fyller hålrummen (porer) i jord och berg till mättnad. 
Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2): ”allt vatten som finns 
under markytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt 
med marken eller underliggande jordlager”. 

Kohesionsjord Ur hållfasthetssynpunkt skiljer man mellan kohesionsjord och 
friktionsjord. Kohesionsjord omfattar lera, lerig silt och de organiska 
jordarterna dy och gyttja. I dessa byggs skjuvhållfastheten, 
åtminstone vid snabb belastning, i huvudsak upp av kohesion mellan 
partiklarna. Även silt och morän med dominerande silt eller lerinnehåll 
beter sig som en kohesionsjord och räknas ofta som kohesionsjordar. 
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Begrepp Förklaring 

Kvicklera Lera som vid belastning, skakning eller annan påverkan kan tappa 
hållfasthet och försättas i flytande tillstånd. Geotekniskt klassificeras 
en lera som kvick om sensitiviteten överstiger värdet 50 och den 
omrörda skjuvhållfastheten är lägre än 0,4 kPa. Sensitiviteten är 
kvoten mellan lerans skjuvhållfasthet utan störning av lerprovet och 
lerans skjuvhållfasthet efter omrörning. 

Markvatten Markvatten är vatten i jordens omättade zon, dvs. zonen mellan 
grundvattenytan och markytan. 

Morän En av landis transporterad och avlagrad jordart med låg grad av 
sortering.  Moränjordar består oftast av kantigt material som 
innehåller en blandning av alla kornstorlekar, från lerpartiklar upp till 
jättelika block. I stora delar av Sverige  
domineras moränen av sand och silt. 

Naturolycka Olycka orsakad av plötslig händelse i naturen så som skred, ras i jord 
och berg, lavin, skogsbrand, storm och översvämning. Jordbävning, 
tsunamis och flodvågor är andra exempel på naturolyckor. 

Ras Snabb massrörelse i jord eller i berg. I ett ras rör sig de enskilda 
delarna fritt i förhållande till varandra under hela förloppet. 

Ravin Dalbildning med branta sidor uteroderad genom vattenerosion i 
jordlager, företrädesvis finkornig jord. 

Skred Ett skred är en massa av jord (lera och/eller silt), eller en del av en 
bergslänt, som kommer i rörelse och som till en början är 
sammanhängande. 

Skredrisk Med skredrisk avses en sammanvägd bedömning av sannolikheten för 
ett skred och dess konsekvens.   

Slamström En flytande massa av vatten och jord som rör sig nedför en bäckravin 
eller en brant sluttning. Slamströmmar uppstår i samband med 
intensiva nederbördstillfällen och snösmältning och är vanliga i fjällen 
men förekommer även i övriga landet. 

Släntstabilitet Släntstabilitet beskriver hur stabil en slänt är mot att skreda eller 
rasa. Släntstabiliteten uttrycks ofta med en beräknad säkerhetsfaktor 
som beskriver hur stora de pådrivande krafterna är i förhållanden till 
de mothållande. 

Stabilitetsförbätt-
rande åtgärd 

Åtgärd för att förbättra en slänts stabilitet. En annan benämning är 
förstärkningsåtgärd. 

Ytvatten Vatten i hav, sjöar, vattendrag samt i andra vattensamlingar på 
markytan. 
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Bilaga 2 - Produktblad för kartunderlag om ras, skred 
och erosion 
För kartlager som beskriver ras, skred och erosion finns produktblad. De beskriver bland 
annat täckningsgrad, användningsområde, begräsningar och lämplig skala för 
användning. Länk till produktbladen finns i Kartvisningstjänsten under respektive 
kartunderlag samt i tabellen nedan.  

Det finns inga produktblad för kartlager som visar grundläggande information. För de 
kartlagren finns länkar till annan typ av beskrivande information. 

Mer information om vägledningen och kartvisningstjänsten finns på SGI:s webbplats. 

Produktblad med länkar Producent 

Skredriskkartering vattendrag – Ångermanälven SGI 

Skredriskkartering vattendrag – Säveån SGI 

Skredriskkartering vattendrag – Norsälven SGI 

Skredriskkartering vattendrag - Göta älv SGI 

Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter MSB 

Översiktlig stabilitetskartering i morän och grovkorniga jordarter MSB 

Förutsättningar för skred i finkornig jordart SGU 

Områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och 
slamströmmar 

Skogsstyrelsen 

Förutsättningar för kvicklera SGI 

Jordskred och raviner SGU 

Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser SGI 

Riksöversikt finkorniga jordars skredbenägenhet (karta endast som PDF, ej 
med i kartvisningstjänsten) 

SGU 

Kustsårbarhetsindex, erosion SGI 

Stranderosion och geologi, kust SGU 

Historiska strandlinjer SGU 

Stränders jordart och eroderbarhet SGU 

Riksöversikt stranderosion (karta endast som PDF, ej med i 
kartvisningstjänsten) 

SGU 

Terränglutning (produktblad under framtagande, länk till webbplats här) Lantmäteriet 

Rapporter om stabilitetsförhållanden, naturolyckor, hållbarhet och klimat 
(per län och kommun) 

SGI 

 

http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/kartunderlag-om-ras-skred-och-erosion/
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad_sgi_skredriskkartering_vattendrag_angermanalven.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad_sgi_skredriskkartering_vattendrag_savean.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad-sgi-skredriskkartering-vattendrag-norsalven.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/Produktblad_SGI_Skredriskkartering_vattendrag_gota_alv_2022.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad_msb_huvudstudie_oversiktlig_stabilitetskartering_i_finkorniga_jordarter.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad_msb_oversiktlig_stabilitetskartering_i_moran_och_grovkorniga_jordarter_2022.pdf
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/forutsattningar-for-skred-i-finkornig-jordart.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad_sks_omraden_skogsbruk_exploatering_orsaka_erosion_ras_slamstrommar.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad_sks_omraden_skogsbruk_exploatering_orsaka_erosion_ras_slamstrommar.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad_sgi_sgu_forutsattning_for_kvicklera.pdf
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/jordskred-och-raviner.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad-sgi-intraffade-skred-ras-och-ovriga-jordrorelser.pdf
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/riksoversikt-finkorniga-jordars-skredbenagenhet.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/Produktblad_SGI_kustsarbarhetsindex_erosion.pdf
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/stranderosion-kust.pdf
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/historiska-strandlinjer.pdf
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/strandernas-jordart-och-eroderbarhet.pdf
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/riksoversikt_stranderosion.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/markhojdmodell-visning/
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad_sgi_rapporter_om_stabilitetsforhallanden_naturolyckor_hallbarhet_och_klimat.pdf
https://www.sgi.se/globalassets/kartor/kartunderlag-produktblad/produktblad_sgi_rapporter_om_stabilitetsforhallanden_naturolyckor_hallbarhet_och_klimat.pdf
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Bilaga 3 - Struktur på kartunderlagen i kartvisnings-
tjänsten 
Följande tabeller visar hur kartlager för ras, skred och erosion är strukturerade i kart-
visningstjänsten.  

RAS OCH SKRED 

Produkt Kartlager 

Skredriskkartering vattendrag [SGI] Skredriskkarta Ångermanälven [SGI] 

 Skredriskkarta Säveån [SGI] 

 Skredriskkarta Norsälven [SGI] 

 Skredriskkarta Göta älv [SGI] 

Översiktlig stabilitetskartering i 
finkorniga jordarter [MSB] 

Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter 
(före 2001, områdesavgränsning) - huvudstudie 1A 
[MSB] 

 Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter 
(före 2001) - huvudstudie 1B [MSB] 

 Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter 
(efter 2001, områdesavgränsning) - huvudstudie 1A 
[MSB 

 Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter 
(efter 2001) - huvudstudie 1A [MSB] 

 Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter 
(efter 2001) - huvudstudie 1B [MSB] – ofullständig. 
Se även MSB hemsida 

 Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter – 
karterade kommuner [MSB] 

Översiktlig stabilitetskartering i morän 
och grovkorniga jordarter [MSB] 

Översiktlig stabilitetskartering i morän och 
grovkorniga jordarter - områdesavgränsning 
huvudstudie & karterade kommuner [MSB] 

 Översiktlig stabilitetskartering i morän och 
grovkorniga jordarter - huvudstudie [MSB] - visas 
från 1:50 000 

Förutsättningar för skred i finkornig 
jordart [SGU] 

Förutsättningar för skred i finkornig jordart [SGU] - 
lutningsanalys - visas från 1:100 000 

 Förutsättningar för skred i finkornig jordart [SGU] - 
strandnära områden - visas från 1:100 000 

 Förutsättningar för skred i finkornig jordart - 
täckningsområde [SGU] 

Områden där skogsbruk och 
exploatering kan orsaka erosion, ras 
och slamströmmar [Skogsstyrelsen] 

Instabila slänter - Mycket kraftig lutning 
[Skogsstyrelsen] 

 Angränsande slänter med kraftig lutning 
[Skogsstyrelsen] 

 Slänter - Område som kan påverkas vid ras 
[Skogsstyrelsen] 

 Ravinformation - Möjlig ravinformation 
[Skogsstyrelsen] 

 Ravinformation - Vattendrag i anslutning 
[Skogsstyrelsen] 
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Förutsättningar för kvicklera [SGI] Områden under högsta kustlinjen [SGU] 

 Områden som varit täckt av salt- eller brackvatten 
[SGU] 

 Finkorniga jordarter med förutsättning för kvicklera 
[SGU]  

Jordskred och raviner [SGU] Spår av jordskred (skredärr) [SGU] 

 Raviner [SGU] 

Inträffade skred, ras och övriga 
jordrörelser [SGI] 

Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser [SGI] 

 

EROSION 

Produkt Kartlager 

Kustsårbarhetsindex, erosion [SGI] Kustsårbarhetsindex studieområde [SGI] 

 Kustsårbarhetsindex, Halland 2022 [SGI] – visas 
från skala 1:100 000 

 Förutsättningar för erosion, Halland 2022 [SGI]   

 Samhällsvärden, Halland 2022 [SGI] 

 Kustsårbarhetsindex, Skåne 2016 (omarbetad 2022) 
[SGI] – visas från 1:100 000 

 Förutsättningar för erosion, Skåne 2016 (omarbetad 
2022) [SGI]  

 Samhällsvärden, Skåne 2016 (omarbetad 2022) 
[SGI]  

Stranderosion och geologi, kust [SGU] Erosionsförhållanden på stranden [SGU] 

 Erosionsförhållanden vid en framtida 
havsnivåhöjning på ca 1m [SGU] 

 Erosionskänslighet baserat på index [SGU] 

 Strandmaterial [SGU] 

 Sedimentsystem, gränslinje [SGU] 

 Modellerad potentiell kustparallell sedimenttransport 
[SGU] 

Historiska strandlinjer [SGU] Strandlinjens förändring Skåne (+-15m) från 1940 
till 2010 [SGU] 

 Historiska strandlinjer Skåne (1940, 50-, 60-, 70-tal) 
alla [SGU] 

Stränders jordart och eroderbarhet 
[SGU] 

Stränders eroderbarhet - linjer [SGU] - visas från 
1:100 000 
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Utöver de kartlager som visas i tabellerna RAS OCH SKRED samt 
EROSION ovan finns följande information i kartvisningstjänsten: 

Grundläggande geologisk information (SGU) 

• Stränders jordart 

• Fastmark 

• Genomsläpplighet 

• Jorddjupsmodell 

• Jordarter inklusive täckningskarta 

Grundläggande topografisk information (Lantmäteriet) 

• Terränglutning – brunton (fastställda lutningsklasser) 

• Terränglutning – gråton (kontinuerlig gråskala) 

• Terrängskuggning (genomskinlig och heltäckande) 

Rapporter 

• Rapporter om stabilitetsförhållanden, naturolyckor, hållbarhet och klimat (per 
län och kommun) 

Geoteknisk sektorsportal 

• Underlag från geotekniska undersökningar och borrpunkter 

Kartunderlag om översvämning, framtida medelvattenstånd 

• Underlag från MSB 

• Underlag från SMHI 

Bakgrundskartor från Lantmäteriet 

• Kommungränser 

• Länsgränser 

• Ortofoto 

• Topografisk karta (färg och gråskala) 
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