STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE

Effekter av samhällets
säkerhetsåtgärder (ESS)

Varia 632:1

En kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred

Yvonne Andersson-Sköld
Ramona Bergman
Lars Nyberg
Magnus Johansson
Erik Persson

LINKÖPING 2012

Varia
Beställning

ISSN
ISRN
Dnr SGI
Uppdragsnr SGI
Foto omslag

Statens geotekniska institut (SGI
581 93 Linköping
SGI – Informationstjänsten
Tel: 013-20 18 04
Fax: 013-20 19 09
info@swedgeo.se
www.swedgeo.se
1100-6692
SGI-VARIA--12/632--SE
1.1-0902-0122
13877
© SGI

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE

Varia 632:1
Effekter av samhällets
säkerhetsåtgärder (ESS)
En kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred

Yvonne Andersson-Sköld
Ramona Bergman
Lars Nyberg
Magnus Johansson
Erik Persson

LINKÖPING 2012

Sammanfattning
Denna rapport utgör en delrapport inom det MSB finansierade ramprogrammet Effekter av
samhällets säkerhetsåtgärder (ESS). ESS tar en bred ansats för att studera effektsamband
inom områden som kan sorteras in under lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Projektets
syfte är att katalogisera olika förebyggande åtgärder med beskrivning av åtgärd, åtgärdens
effekter, effekter på uppsatta mål, kostnader och samhällsekonomiska konsekvenser.
I denna rapport redovisas det arbete som pågått inom ESS-programmets första fas inom temaområde naturolyckor. Detta temaområde innefattar skred, ras, erosion och översvämningar.
Målet med det arbete som presenteras i denna rapport har varit att skapa en överblick över hur
man idag arbetar med dessa frågor i Sverige med fokus på kommunal nivå. Arbetet utgörs av
en sammanställning av tidigare studier, beskrivning av metoder samt intervjuer med svenska
och norska kommuner och myndigheter. I de svenska kommunerna har politiker och tjänstemän intervjuats.
Förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen av, olyckor vidtas
ofta. Åtgärderna är baserade på en analys eller akut reaktion på en specifik händelse. Vissa
åtgärder är platsspecifika och kan vara både fysiska och icke fysiska. Andra åtgärder är mer
generella såsom lagstiftning och utbildningsinsatser, regional, nationell och internationell policy, direktiv och ramverk.
På nationell nivå finns ett flertal lagtexter. Som exempel Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
som främst är inriktad på frågan om räddningstjänst. I Lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LXOH) regleras
kommuners och landstings ansvar, och i Krisberedskapsförordningen regleras myndigheters
ansvar, avseende krisberedskap. Den lagstiftning som styr arbetet med naturolyckor innefattar
ett flertal nationella lagtexter varav några förstärker varandra och några verkar i olika riktning
i förhållande till varandra.
Översiktliga karteringar av markens stabilitet som tas fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ett annat instrument som ger kommuner och andra organisationer underlag för att kunna förebygga ras och skred. Sådana karteringar görs för bebyggda
områden. En väl utförd kartering, följt av detaljerade utredningar och upprättande av förebyggande åtgärder leder till att risken, d.v.s. sannolikheten för och konsekvensen av ras och skred
minskar. Motsvarande översiktliga översvämningskarteringar tas också fram av MSB.
Denna rapport redovisar hur resultaten från karteringar används, i Sverige och internationellt
enligt tidigare studier och enligt de intervjuer som utförts inom föreliggande projekt. Enligt
intervjustudien känner samtliga tillfrågade kommunala tjänstemän till de översiktliga stabilitetskarteringarna. Bland tillfrågade politiker är det endast ca hälften som känner till dem.
Trots detta anser samtliga att karteringarna är, eller bör kunna vara, till stor nytta. Bland tjänstemännen finns ett önskemål om att karteringarna skall utvecklas och bli mer detaljerade så att
de kan användas som underlag för framtida fysisk planering.
En av de viktigaste insatserna för att få kunskap om risker, sårbarhet och lämpliga säkerhetsåtgärder är att lära från inträffade händelser samt hur dessa hanterades före, under och efter
händelsen. Databaser utgör en möjlighet för sådant lärande. I denna rapport redovisas övergripande innehåll och syfte med MSB:s naturolycksdatabas samt ges en kort redovisning av
andra naturolycksdatabaser. Från de intervjuer som genomfördes framgick att kunskapen
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kring Naturolycksdatabasen var liten och att väldigt få har använt den. MSB:s Naturolycksdatabas innehåller mycket information redan idag och kan dessutom utvecklas så att den blir
ännu mer användbar. Exempel från intervjuerna är hur räddningsinsatserna genomförs, information om utredningar och utvärderingar efter händelser med en beskrivning av vad som
hände efter olyckan, hur det finansierades samt vad som gjorts innan händelsen/olyckan.
Detta för att få en bakgrund och till vilka åtgärder som genomfördes. Ett förslag är att koppla
den till GIS och att informationen lagras så att den blir sökbar och användbar.
För att minska riskerna för naturolyckor kan förebyggande fysiska åtgärder vidtas. Eftersom
åtgärder är förknippade med mer eller mindre oönskad markpåverkan samt ekonomiska kostnader krävs att de utförs där behovet är som störst och ibland måste en prioritering göras för
var åtgärder skall vidtas. Enligt de som intervjuats är den främsta anledningen för att vidta
förebyggande åtgärder att det råder risker för människors liv.
Samtliga av de kommunala tjänstemän som intervjuats anser att det saknas kompetens inom
kommunen för att själva göra skredriskbedömningar. Dock anser de flesta att kompetens finns
för att veta när och vem man skall kalla in och om det behövs. Alla kommuner anser också att
de skulle gynnas av att få stöd och råd i alla steg i arbetet med skredriskfrågor, från att tolka
skredriskkarteringarna till att föra in skredrisker i planeringsprocessen. Man anser sig även
behöva hjälp med tolkning av den komplexa lagstiftningen.
En majoritet av de tillfrågade anser att det behövs stöd såväl som för att hantera dagens skredrisk som för att kunna ta hänsyn till hur skred, ras och erosion påverkas av kommande klimatförändringar. För detta efterfrågas expertrådgivning, checklistor och riktlinjer.
En fråga som ofta lyfts upp i samband med förebyggande åtgärder och ansvarsfrågor är finansieringen. I intervjuerna framkom att de statliga bidrag som finns är mycket små och skulle
behöva utökas såväl för förebyggande åtgärder som åtgärder som kan behöva vidtas i samband med en händelse. Man anser att det inte är möjligt för små kommuner att kunna finansiera de konsekvenser som kan uppkomma i samband med en allvarlig naturolycka.
Bland de tillfrågade anser man att organisation och kommunikation är av stor betydelse för att
uppnå effektivitet i arbetet med att minska sannolikheten för, och konsekvenser av, naturolyckor såsom översvämningar, ras och skred. Detta avser såväl den egna kommunala organisationen som mellan olika organisationer och kommuner. I intervjuerna ges exempel på väl
fungerande organisationer och även förslag på ytterligare förbättringar.
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Förord
Denna rapport utgör en delrapport inom det av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) finansierade ramprogrammet Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS). ESS tar
en bred ansats för att studera effektsamband inom områden som kan sorteras in under lagen
om skydd mot olyckor (2003:778).
ESS syftar till att inleda ett omfattande arbete med att katalogisera olika åtgärder med beskrivning av åtgärd, åtgärdens effekter, effekter på uppsatta mål, kostnader och samhällsekonomiska konsekvenser.
Ramprojektets forskargrupp utgörs av ett samarbete mellan Örebro universitet, Karlstad universitet och Statens geotekniska institut (SGI). Professor Lars Hultkrantz på Örebro universitet är projektansvarig för hela projektet. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och inkluderar
forskare inom bl.a. nationalekonomi, geovetenskaper, kemi och miljövetenskap.
I denna rapport redovisas det arbete som pågått under programmets första år inom temaområde naturolyckor. Detta temaområde innefattar skred, ras, erosion och översvämningar. Målet
med det arbete som presenteras här har varit att skapa en översikt över hur man idag arbetar
med dessa frågor i Sverige med fokus på kommunal nivå.
Till arbetsgruppen för detta temaområde har utöver forskargruppen en extern referensgrupp
varit knuten. I denna medverkar: Margaretha Nisser-Larsson (ordförande), MSB, Anders Solheim, NGI, Carina Hultén, SGI:s myndighetsfunktion, Karin Lundström, SGI, Emelie Malmström, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Jens Hagberg, MSB, Jessica Andersson,
SKL, Lars-Gunnar Strandberg, MSB och Ullacarin Lundgren, Lerums kommun. Denna rapport har granskats av Margaretha Nisser-Larsson, Anders Solheim och Carina Hultén. Temaområdets forskargrupp och referensgruppen har träffats vid tre tillfällen. Referensgruppen har
även därutöver bidragit med material och sitt expertkunnande.
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1

Bakgrund

1.1 Ramprogrammet ESS
Forskningsprogrammet Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS) tar en bred ansats för
att studera effektsamband inom områden som kan sorteras in under lagen om skydd mot
olyckor (2003:778). Syftet är att inleda ett omfattande arbete med att katalogisera olika åtgärder med beskrivning av åtgärd, åtgärdens effekter, effekter på uppsatta mål, kostnader och
samhällsekonomiska konsekvenser. Vad gäller indelning och prioritering inom ett stort effektsambandsprojekt finns olika vägar att välja. Man kan välja att arbeta med olika problemområden eller olyckstyper såsom brand, fall, trafik och naturolyckor. En alternativ indelning är
efter olycksfrekvens. Denna kan vara metodmässigt funktionell eftersom den vetenskapliga
metodiken ofta är olika beroende på om det gäller vardagsolyckor, lågfrekventa eller mycket
lågfrekventa händelser. Ytterligare en relevant indelning är om de åtgärder som studeras sätts
in före, under eller efter en olyckshändelse. Inom ESS organiserar vi huvudsakligen i olycksområden vilket i hög grad innebär en indelning efter frekvens. ESS är uppdelat i tre arbetslag.
Arbetslag I har som primärt arbetsområde de mest frekventa olyckstyperna medan Arbetslag
II och III arbetar med lågfrekventa olyckstyper. Det ska dock betonas att det inte finns några
täta skott mellan dessa indelningar och att man kan inkludera kvantitativa metoder för ickefrekventa händelser och kvalitativa metoder för frekventa händelser, samt kombinera olika
vetenskapliga metoder för en viss händelse.
Exempelvis skulle man i en studie av effektsamband om åtgärder för att motverka ras och
skred kunna använda naturvetenskapliga metoder för att ta fram risker för, och konsekvenser
av, ras/skred, kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder för att utvärdera olika aktörers åtgärder samt kvantitativa samhällsvetenskapliga metoder för att värdera människors riskuppfattning om ras/skred. Ramprogrammet planeras så att studier som ska genomföras gemensamt av
alla tre arbetslagen ligger i projektets senare hälft (2011-2013) medan de inledande analyserna
och studierna genomförts självständigt av ett arbetslag för respektive temaområde. Programmet har för avsikt att kunna möta både aktuella och framtida behov av kunskap och underlag
för vad som fungerar och vad som inte fungerar i det säkerhetsfrämjande arbetet.
I denna rapport redovisas det arbete som utförts under fas ett (de första två åren av programmet) inom temaområde II, naturolyckor med fokus på ras och skred. Den övergripande frågan
för detta temaområde är: Har samhället blivit säkrare genom det säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete som utförts inom området ”Skydd mot naturolyckor”? Detta innefattar
att behandla sambanden mellan å ena sidan lagstiftarens intentioner, myndighetens och kommunernas initiativ och vidtagna åtgärder och å andra sidan uppnådda effekter i samhället. I
denna rapport redovisas resultatet av en kartläggning för att beskriva hur man arbetar med
dessa frågor idag. Nedan anges de aspekter som beaktas.
1.1.1

Kartering av markstabilitet

Översiktliga karteringar av markens stabilitet ger kommuner och andra organisationer underlag för att kunna förebygga ras och skred i bebyggda områden. En väl utförd kartering,
följd av detaljerade utredningar, genomförande av förebyggande åtgärder och en markanvändning som ligger i linje med den information som karteringen ger, medverkar till att sannolikheten för, och konsekvensen av, ras och skred minskar. De översiktliga släntstabilitetskarteringar som utförs i Sverige av MSB utförs endast i bebyggda områden.
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1.1.2

Lärande från databaser för naturolyckor

En av de viktigaste insatserna för att få kunskap om samhällets sårbarheter och om lämpliga
säkerhetsåtgärder är att lära från inträffade händelser och lära om den hantering som skedde
före, under och efter händelsen. Lärandet, som bör utgå från systematiskt undersökta naturolyckor, avser även karaktären på händelsen vad gäller sannolikhet och konsekvens. I denna
rapport redovisar vi övergripande vad som ingår i MSB:s naturolycksdatabas avseende skred
och erosion samt hur databaserna används av ett urval kommunala aktörer. I en separat rapport (Persson & Johansson, 2012) redovisas också erfarenheter från Skrednett i Norge.
1.1.3

Hantering av prioritering av områden och åtgärder

Som en av de första tio mest viktiga slutsatserna som redovisas i Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) anges att risken för översvämningar, ras, skred och erosion ökar till
följd av förväntade klimatförändringar på många håll och att förstärkta insatser för förebyggande åtgärder därför är motiverade. I underlaget till denna slutsats påpekas också att det redan under dagens klimatförhållande finns stora förstärkningsbehov och att det är av stor ekonomisk betydelse att dessa utförs med rätt prioriteringar av områden som behöver åtgärdas.
Detta kan vara inom en kommun, ett län och ett regionalt område såsom längs Göta älv, men
också för att prioritera mellan åtgärder på nationell nivå (t.ex. MSB:s medel för förebyggande
åtgärder) och på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt (t.ex. sammanfattat i Hultén et al.,
2007, Andersson-Sköld et al., 2008). I denna rapport redovisas hur kommunerna idag prioriterar områden som enligt översiktliga karteringar har behov av att åtgärdas.
Resultaten som presenteras i denna rapport ligger till grund för det fortsatta arbetet med naturolyckor inom ESS fas 2 där målet är att ta fram underlag för, och ge förslag på, möjliga förbättringar och rekommendationer.
I denna rapport redovisas resultaten av den övergripande kartläggning som gjorts inom ESS
fas 1 för att beskriva hur man idag arbetar med skredriskkarteringar, lärande från tidigare
händelser med fokus på den svenska naturolycksdatabasen och aspekter avseende prioriteringar av områden och åtgärder för att minska riskerna för ras, skred och översvämningar.
1.2 Lagstiftning
Kommunernas särställning i arbetet med naturolyckor såsom översvämningar, ras, skred och
erosion påpekas bland annat i Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och propositionen En sammanhållen energi- och klimatpolitik (2008/98:162). I dessa understryks den lokala nivåns ansvar för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. En förutsättning för dagens arbete med att hantera och förebygga naturolyckor är det regelverk som styr verksamheten.
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är främst inriktad på frågan om räddningstjänst (MSB,
2009). Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LXOH) reglerar kommuners och landstings ansvar, och i Krisberedskapsförordningen regleras myndigheters ansvar, avseende krisberedskap (MSB, 2009).
Sedan den förste januari 2008 är olyckor, översvämningar och erosion aspekter som kommunerna enligt Plan- och bygglagen (PBL) måste ta hänsyn till såväl i översikts- och detaljplanering som vid hantering av bygglov (MSB & SKL, 2009). Den lagstiftning som styr arbetet
med naturolyckor innefattar dock ett flertal lagtexter. Vi har i arbetet med att sammanställa
denna rapport identifierat 25 olika förordningar/lagar/direktiv om naturolyckor, ras, skred,
9

erosion, översvämning eller naturkatastrofer med vardera en eller flera paragrafer. Det finns
dessutom direkt relevanta EU direktiv. Från detta material framgår att det förekommer lagtexter som förstärker varandra men också texter som kan verka i olika riktning. Att det inte är
enkelt eller lättöverskådligt beträffande ansvar inför, vid eller efter en naturolycka påpekas
också i den rapport som genomförts avseende ansvar vid naturolycka på uppdrag av den nationella plattformen för arbete med naturolyckor (MSB, 2009).
Från denna utredning framgår att staten har rätt att ge bidrag för att utföra till exempel förebyggande åtgärder och att kommunen har att förhålla sig till likställighetsprincipen (MSB,
2009). Detta innebär att, för det fall räddningstjänst inte föreligger och varken kommun eller
stat ger bidrag för att utföra till exempel förebyggande åtgärder för naturolycka, är det den
enskildes ansvar. Det vill säga den enskilde egendomsinnehavaren, som i de flesta praktiska
fall är fastighetsägaren, har det primära ansvaret för att skydda sin egendom vid naturolycka.
Den enskilde ”har då att vända sig till det privata försäkringsskyddet för att täcka sina kostnader. Omfattningen av det privata försäkringsskyddet är därför av centralt intresse”(MSB,
2009).
Utöver rena ansvarsfrågor, infördes genom EU direktivet INSPIRE1 en europagemensam
infrastruktur. Som en del av detta presenterades den 27 maj 2010 regeringens proposition
2009/10: 224 "Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation" (Miljödepartementet, 2010). Syftet med den nya lagen är att det skall bli enklare att få tillgång till kartor
och geografisk miljöinformation. Avsikten är att lagen ska säkerställa tillgången till geografisk miljöinformation nationellt och inom Europa. Kartor och annan geografisk information
ska vara tillgänglig via elektroniska tjänster på Internet dygnet runt. Genom den föreslagna
lagen kommer det i Sverige att utvecklas en infrastruktur, med enkelt användbara elektroniska
tjänster, som gör geografisk information från olika myndigheter m.fl. tillgänglig nationellt och
inom EU via Internet, för myndigheter, kommuner och vissa enskilda organ men också för
allmänheten. Ett 20-tal myndigheter har geografisk information som omfattas - det gäller allt
ifrån fastighetsindelning, vägar och vattendrag till skyddade områden, meteorologiska och
hydrologiska förhållanden samt miljöfarliga anläggningar (Miljödepartementet, 2010). Lagen
trädde i kraft januari 2011.
1.3 Organisation
Som framgår avseende ansvarsfrågor är det ett komplext regelverk men ansvaret är också fördelat mellan räddningstjänst, nationella myndigheter, kommun, landsting och enskilda egendomsinnehavare. Det finns därför olika former av nätverk med syfte att hantera frågor som
berör naturolyckor. En nationell plattform för arbete med naturolyckor bildades 2007. Plattformen, som drivs av MSB i samverkan med ytterligare 17 myndigheter, ska verka för att
förebygga och mildra effekter av naturolyckor i linje med Hyogodeklarationen och Hyogo
Framework for Action. Syftet är att skapa ett säkrare Sverige genom att både minska riskerna
för naturolyckor och öka samhällets förmåga att hantera dem, utgöra en arena för samverkan
mellan organisationer och befintliga nätverk samt att stödja berörda aktörer med underlag i
arbetet med naturolyckor på lokal, regional och nationell nivå. Arbetet bedrivs inom tre områden: Samverkan och samordning mellan myndigheter och organisation, effektiv dataförsörjning, samt forskning, utveckling och kunskapsförsörjning.

1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/2/EG, av den 14 mars 2007, om upprättande av
en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (INSPIRE)
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I avsnitten 2 nedan görs en sammanställning av stabilitetskarteringar i Sverige, Norge, Kanada, Österrike och Schweiz. I avsnitt 3 och 4 redovisas tidigare studier avseende nyttjande av
karteringar samt riskanalyser och förebyggande arbete. I avsnitt 4 ges exempel på databaserna
Skrednett och Nedies och en sammanställning av vad vi funnit vid en enkel genomgång i föreliggande studie avseende vad man kan lära från MSB:s naturolycksdatabas och från bidragsansökningar. I avsnitt 6 och 7 redovisas de intervjuer vi utfört i föreliggande studie.

Stabilitetskarteringar

2

Stabilitetskareringar är underlag för att bedöma var man bör vidta stabilitetshöjande åtgärder
för att minska sannolikheten för skred och ras. De kan också användas som underlag för att
minska konsekvenserna av ett skred till exempel genom att utrymma bostäder.
Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60, bilaga 15) har karteringar visat sig
vara viktiga underlag för ett flertal kommuner med ras- och skredrisker, men även att det
finns många kommuner som inte känner till de karteringar som finns. Syftet med detta arbete
har varit att studera användbarhet, tillgänglighet och nytta med stabilitetskarteringar och stabilitetsutredningar. Avsikten har också varit att undersöka hur man värderar effektivitet (kostnad - nytta) av karteringar och stabilitetsutredningar.
Nedan beskrivs allmänt översiktliga karteringar och stabilitetsutredningar i Sverige följt av
exempel på karteringar i andra länder. De översiktliga karteringarna i Sverige utförs för befintlig bebyggd miljö. Vi vill därför poängtera att skred eller ras, givetvis, kan uppkomma på
andra platser där sannolikheten för skred är stor men som inte inventerats. Sannolikheten för
skred kan också ändras i samband med förändrad markanvändning inom bebyggda områden.
2.1 Översiktliga stabilitetskarteringar
MSB har regeringens uppdrag att stödja kommuner och länsstyrelser med översiktliga kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden där det finns förutsättningar för jordrörelser (MSB, 2009a). Stabilitetskarteringen har till syfte att översiktligt kartlägga stabilitetsförhållanden för mark som är bebyggd och att identifiera bebyggda områden som översiktligt
inte kan klassas som stabila. Karteringen ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och
riskhantering. Avsikten är att kommunen själv ska gå vidare och utföra detaljerade utredningar i de i karteringen utpekade områdena. MSB uppmanar de kommuner som har utfört stabilitetskartering att upprätta en handlingsplan för i vilken ordning utpekade områden bör utredas
vidare (MSB, 2009a).
MSB framställer två olika typer av stabilitetskarteringar (MSB, 2009a):


kartering i finkorniga jordar, det vill säga slänter i ler- och siltområden



kartering i morän och grova jordar, det vill säga slänter, raviner, i morän och grov sedimentjord.

I Sverige har stabilitetsförhållanden i finkorniga jordar översiktligt karterats i ett stort antal
kommuner emedan ännu bara några få kommuner har fått en översiktlig stabilitetskartering
gjord för raviner och slänter med morän och grov sediment. För finkorniga jordar har karte11

ringsarbetet pågått sedan 1986. Kartering har i första hand prioriterats i de kommuner där förutsättningarna för skred är som störst; Västra Götalands län, Värmlands län, Västernorrlands
län och Västerbottens län. De kommuner som karterats framgår av en lista som finns på
MSB:s hemsida2. I denna lista framgår också vilken typ av utredning som gjorts samt vad den
innefattar. Arbetet med att ta fram de översiktliga stabilitetskarteringarna pågår kontinuerligt.
Vilka kommuner som står på tur att karteras avgörs av MSB i samråd med Statens geotekniska institut (MSB, 2009a).
2.1.1

Genomförande av översiktlig stabilitetskartering

Översiktlig stabilitetskartering genomförs i följande steg:
-

Förstudie, syftet med denna är att avgränsa de områden som skall ingå i huvudstudien.
Denna studie är mycket översiktlig och görs i samverkan med kommunen.

-

Huvudstudien genomförs i två etapper (1a och 1b) som syftar till att:
1a) Särskilja områden med respektive utan förutsättningar för ras, skred och slamströmmar utifrån jordart, topografi, hydrologi samt närhet till vattendrag och grundvattenströmning.
1b) Med fältundersökningar och överslagsberäkningar i utvalda sektioner särskilja
områden som inte kan klassas som tillfredställande stabila eller där stabilitetsförhållandena inte kan kartläggas. Dessutom särskilja områden i vilka ytterligare utredningar bedöms som speciellt angelägna.

I etapp 1A delas inventeringsområden in i zoner med olika stabilitetsförutsättningar. Zonerna
redovisas på en karta som hänvisas till som Karta 1A. Ett exempel på Karta 1A ges i Figur 1.
Indelningen i stabilitetszon I, II och III kan betraktas som "statisk", det vill säga den påverkas
inte av förändringar i till exempel laster och hållfasthet. Kartan gäller så länge inga större förändringar görs i topografin (MSB, 2012).
Inom zon I finns förutsättningar för initiala spontana eller provocerade skred och ras. Inom
zon II finns inga förutsättningar för initiala skred eller ras, men zonen kan komma att beröras
av skred och ras som initieras inom angränsande zon I. Inom zon III saknas förutsättningar för
skred eller ras eftersom lös jord inte förekommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom
zonen ha negativ inverkan på stabiliteten i de angränsande zonerna (MSB, 2012).

2

http://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/Karterade%20kommuner.pdf
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Figur 1. Exempel på en Karta 1A. Kartan kopierad från MSB hemsida3

I etapp 1B bedöms stabilitetsförhållandena inom stabilitetszon I (den minst stabila zonen av
tre) genom att överslagsberäkning utförs i representativa sektioner. Karta 1B redovisar en
bedömning av nuvarande stabilitetsförhållanden, så långt de är kända. Ett exempel på Karta
1B ges i figur 2 (MSB, 2012).

Figur 2. Exempel på en Karta 1B. Kartan kopierad från MSB hemsida4
3
4

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/img/exempel-karta-1A.gif
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/img/exempel-karta-1B.gif
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Stabiliteten inom omarkerade områden på kartan som visas i Figur 2 bedöms vara tillfredsställande med avseende på rådande förhållanden enligt skredkommissionens anvisningar. Ett gulfärgat område på karta 1B avser områden där en översyn rekommenderas av såväl tidigare
utredningar som eventuellt tidigare utförda förstärkande åtgärder. Ett orangefärgat område
avser område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som
är otillräckligt utrett. I sådana områden rekommenderas att en detaljerad geoteknisk utredning
utförs för att fastställa markens stabilitet (MSB, 2012).
De översiktliga stabilitetskarteringarna visar:
- Var det finns behov att göra detaljerad utredning och vilka områden som anses mest
angelägna.
-

Var man bör göra en översyn av tidigare utredningar.

-

Var en översyn av eventuella tidigare förebyggande åtgärder bör göras.

Vid ett informationsmöte överlämnas resultaten av stabilitetskarteringarna till kommun och
länsstyrelse. MSB har rekommenderat att kommunerna tar fram en handlingsplan där markerade områden prioriteras inbördes för fortsatt detaljerad utredning.
Den översiktliga karteringen baseras på rådande förhållanden och kan alltså inte användas i
kommande nyexploateringar. För nyexploatering inom planlagt område måste en detaljerad
utredning göras, se Kapitel 2.1.2.
Information avseende de översiktliga stabilitetskarteringarna och statusen av dessa finns på
MSB:s hemsida: http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversiktligstabilitetskartering/
2.1.2

Översiktlig kartering av slänter och raviner i morän och grov sedimentjord

Jordrörelser i morän och grov sedimentjord är vanligt förekommande. Som exempel kan
nämnas de ravinbildningar som drabbade ett landsbygdsområde i Värmland med bland annat
avskurna vägar som följd sommaren 2004. I Mörviksravinen i Åre har flera slamströmmar
inträffat som drabbat både samhället och Europaväg 145.
MSB har tillsammans med SGI utvecklat metoder för att kartlägga och utreda områden som
har förutsättningar för massrörelser i morän och grova jordar (MSB, 20125, Lundström et al.,
2007). I översiktliga karteringen ingår delarna Förstudie och Etapp1. Dessa delar utgör första
fasen i en undersökningsprocess som i vissa fall kan leda fram till förslag och dimensionering
av åtgärder mot jordrörelser som kan orsaka skada, Etapp 2 och 3.
2.1.2.1 Förstudie
Karteringen föregås av en förstudie vars syfte är att inventera och redovisa vilka områden som
ska ingå i karteringen. Endast bebyggda områden studeras. Vid urval av områden studeras
topografiska, geologiska, naturgeografiska och hydrologiska förhållanden. Fältbesök i samtliga områden ingår i förstudien. Urvalet av områden sker i samarbete med en representant från
kommunen5.

5

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversiktlig-stabilitetskartering/Moran-och-grov-jord/
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2.1.2.2 Etapp 1
Kartering enligt Etapp1 utförs i de områden som valts ut i förstudien. Etapp 1 indelas i två
delar; Etapp 1a och Etapp 1b. Etapp 1a omfattar översiktlig kartering av topografi och jordförhållanden samt andra faktorer av betydelse för stabilitetsförhållandena. Syftet med Etapp
1a är att redovisa om det finns förutsättningar för att slamströmmar och jordrörelser (jordskred och jordras) ska uppkomma. Etapp 1a utförs med hjälp av topografiska-, geologiska
samt eventuella geomorfologiska kartor. Dessutom ingår flygbildstolkning, fältkontroll samt
studier av övrig information av intresse MSB, 20125, Lundström et al., 2007).
Etapp 1b omfattar bedömning av stabilitetsförhållandena baserat på tillgänglig information.
Syftet med Etapp 1b är att (MSB, 20125, Lundström et al., 2007):




Översiktligt identifiera områden där stabiliteten är tillfredsställande.
Översiktligt identifiera områden där stabiliteten kan antas vara otillfredsställande och
därför bör utredas.
Markera områden där behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedöms vara
särskilt stort.

Vid geotekniska besiktningar och överslagsberäkningar väljs hållfasthet och grundvattentryck
till vad som bedöms vara klart på säkra sidan (MSB, 20125, Lundström et al., 2007).
2.1.2.3 Etapp 2 och 3
I de områden som översiktligt har bedöms ha ett utredningsbehov, bör en detaljerad utredning
av stabiliteten utföras och där så krävs, förslag till åtgärder utarbetas. För mer information se
(Lundström et al., 2007).
2.1.3

Detaljerad utredning och fördjupad utredning

2.1.3.1 Etapp 2 - Detaljerad/fördjupad utredning
Etapp 2 omfattar detaljerad utredning eventuellt följd av fördjupad sådan, enligt IEG:s vägledning för tillämpning av Skredkommissionens rapport 3:95 (IEG, 2010) alternativt IEG:s
tillämpningsdokument (IEG, 2008). Etapp 2 utförs inom markområden där stabilitetsförhållandena vid den översiktliga karteringen, det vill säga etapp 1, inte har kunnat klarläggas med
överslagsberäkning eller som tillfredsställande stabila. En detaljerad utredning bör alltid utföras för nyexploatering och vid detaljplaneförändringar.
Syftet med detaljerad och fördjupad stabilitetsutredning är att klarlägga om stabilitetsproblem
föreligger och därmed fastställa eventuellt behov av förstärkande åtgärder.
Kostnader för detaljerad utredning bekostas av fastighetsägare eller kommunen.
Efter genomförda detaljerade utredningar bör den översiktliga karteringen uppdateras av
kommunen med noteringar om utförda utredningar och åtgärder (MSB, 2009a).
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2.1.3.2 Etapp 3 - Dimensionering och genomförande av förstärkningsåtgärder
Etapp 3 omfattar dimensionering och genomförande av förstärkningsåtgärder för markområden som vid en detaljerad eller fördjupad utredning har visat sig ha otillfredsställande stabilitet. För att optimera omfattningen av förstärkningsåtgärder utförs oftast en fördjupad stabilitetsutredning i samband med dimensioneringen.
Kommuner kan få statliga bidrag för upp till 60 % av kostnaderna för de arbeten som utförs i
etapp 3. För närvarande finns det avsatt 43 Mkr per år i Sverige som kan sökas för fördjupade
utredningar och åtgärder för att förebygga naturolyckor. MSB administrerar detta bidrag.
2.2 Stabilitetskarteringar Norge
I en rapport i EU-projektet Lessloss finns en sammanställning av hur man arbetar med riskkartering i Norge (Lessloss, 2006). Sedan denna sammanställning har Norge fått en ny plan
och bygglag (Plan og Bygningslov) som trädde i kraft 2010. Den innehåller dock inga större
ändringar jämfört med den gamla. Här ges endast en redovisning av den sammanställning som
gjordes inom Lessloss (2006).
För vidare information och eventuella förändringar hänvisar vi till den nya plan och bygglagen. Inför att en detaljerad riskplan med kartering skall göras nyttjas den Norska Plan och
bygglovslagen (LOV77, 1985). Bedömningen av naturolyckor relateras till tekniska föreskrifter som bland annat finns sammanställda i en rapport från Lessloss (Lessloss, 2006; LOV77,
1985).
2.2.1

Slamströmmar

Riskkartering av slamströmmar involverar följande huvudbedömningar (Lessloss, 2006):
-

Hydrologiska förutsättningar i avrinningsområdet

-

Tillgång på sediment längs botten och slänter

-

Stabiliteten hos bäckens slänter där alluvial kon startat

2.2.2

Riskklassning för kvicklereområden

NGI har, på uppdrag av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvecklat en metod för
att klassificera och kartera risker relaterade till skred i kvicklereområden (NGI, 2002). Potentiella skredområden poängsätts baserat på geotekniska parametrar, lokala förhållanden, personer eller egendom som exponeras och ingenjörsmässigbedömning. Sannolikhetsklasser beskrivs som låg, medel och hög och konsekvensklass som inte allvarlig, allvarlig och mycket
allvarlig. Den resulterande risken, som baseras på expertbedömning och experterfarenhet,
delas in i fem klasser (Lessloss, 2006; NGI, 2002).
Kartan i Figur 3 visar ett exempel på hur en riskzonkartering med riskklasser kan se ut
(Lessloss, 2006).
I metoden ingår även förslag på hur man kan gå vidare med nya undersökningar, stabilitetsanalyser och förebyggande åtgärder baserat på resultaten från karteringen (Lessloss, 2006).
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Figur 3. Exempel på riskkartering av kvicklera. Exemplet är från kartering i Modum i Norge. Kartan är hämtad
från Lessloss (2006).

2.3 Stabilitetskartering i Quebec, Kanada
Inom projektet Lessloss gjordes även en sammanställning av hur man arbetar med riskkartering i provinsen Quebec i Kanada (Lessloss, 2006). I denna provins är det bebyggda, och planerade områden samt områden som är attraktiva för byggnation som karteras. De områden
som behöver karteras har prioriterats baserat på sannolikheten för skred, det urbana trycket,
nybyggnation och utveckling och populationsdensitet.
Huvudstegen i karteringsproceduren utgörs av en karta som visar känsligheten för skred
(Cartographie des zones de suscetibilité relative aux glissements de terrain) och en, som baserat på känslighetskartan visarförutsättningar/restriktioner i markanvändning (Carte de zones
de contraintes). Avslutningsvis görs en bedömning av risken för egendom och människa och
information överlämnas till Ministry of Public Security.
Den första kartan som produceras kallas informationskarta eller grundkarta. Den består av
olika informationslager med topografi, jordart, lokalisering av borrhål, skredärr, geomorfologisk information såsom erosion, fältinspektioner, sluttningsklass, sluttningens avgränsning
(botten och topp), sluttningens lutning och höjd etc. På informationskartorna finns fyra lutningsklasser. De har delats in med avseende på jordart och lutning.
Informationskartan är huvudsakligen avsedd för geotekniska företag och firmor som utför
stabilitetsanalyser och utvärdering. Därefter produceras en karta med sannolikhetszoner för
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skred. Dessa zoner är indelade i två huvudkategorier: områden med måttlig till hög sannolikhet för skred respektive låg sannolikhet för skred. Dessa två kategorier är
indelade baserat på jordart, släntlutning, om det förekommer sensitiv lera och om det förekommer slänterosion. Om man i denna process finner att människor och hus kan vara i fara
utförs mer detaljerade utredningar. För områden som vid dessa detaljerade utredningar befinns vara i fara för skred vidtas stabilitetsförhöjande åtgärder. För mer information se
Lessloss (2006) och referenser däri.
2.4 Stabilitetskartering i Österrike
Även för Österrike har man inom projektet Lessloss gjort en sammanställning avseende hur
man arbetar med karteringar (Lessloss, 2006). Den Österrikiska organisationen ”Dienst für
Wildbach- und Lawinenverbauung” ansvarar för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.
Detta innefattar stabilitetskartering med zonindelning, planering, konstruktion och underhåll
av skyddsåtgärder, akuta åtgärder efter katastrofhändelser samt rådgivning och expertverksamhet (Lessloss, 2006).
Endast områden med relevant markanvändning karteras. Med konceptet relevant markanvändning avses huvudsakligen områden med bebyggelse, områden med industriell verksamhet, områden med planerad bebyggelse och områden som det till följd av deras lokalisering,
utvecklingsnivå eller annan funktion anses vara fördelaktigt att utföra riskkartering för (Fiebiger, 1998).
Karteringen inleds med framställande av en karta och dokument visande faran för laviner och
slamströmmar. Dessa granskas av experter och godkänns av ansvarande myndighet. Kartan
visar faran indelad i 5 zoner (Lessloss, 2006).
2.5
Kartering av skredrisk i Schweiz
I Schweiz skall alla kantoner i landet ta fram riskkartor som skall beaktas i den fysiska planeringen. Det är tre organisationer BRP (Bundesamt für Raumplanung), BWW (Bundesamt für
Wasserwirschaft) och BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft) som utvecklar rekommendationer som skall tas med vid produktionen av riskkartor för naturolyckor
(Lessloss, 2006). Det finns dels översiktliga (skala 1:10 000 eller 1:50 00) och dels detaljerade riskkartor (skala 1:2 000 eller 1:10 000).
De översiktliga kartorna utgör basen för översiktlig och detaljerad planering. De utgör också
grunden för projektering av förebyggande åtgärder. De detaljerade kartorna visar på omfattningen av området för vilket det föreligger risk och dess exponering indelat i tre klasser (hög,
mellan och låg). Ansvaret för framtagning och implementering av kartorna ligger på kantonerna eller kommunerna (Lessloss, 2006).
2.6
Preview
Projektet PREVIEW (PREVention, Information and Early Warning) hade som mål att på
Europeisk nivå utveckla nya eller utökade informationstjänster för riskhanteringssupport för
räddningstjänst, kommuner och regionala myndigheter. Inom projektet ingick olika risker
bland annat geofysiska risker inklusive jordbävningar, vulkaner och skredrisker (Löfroth et
al., 2009). I informationstjänsterna för skredrisker ingår monitoring av djupgående lång-
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samma skred och bestämningar av skredriskzoner samt att kunna förutsäga och utveckla varningssystem för snabba sluttningsrörelser (Löfroth et al., 2009).
Inom ramen för den svenska medverkan inom PREVIEW-projektet togs bl.a en GIS-baserad
skredplattform fram och testades för två Svenska kommuner, Vagnhärad och Sundsvall
(Löfroth et al., 2009). Metoden som användes utgår från den metod som används för att göra
översiktliga stabilitetskarteringar och som beskrivits under i avsnitt 2.1. Följande material
ingår i plattformen (Löfroth et al., 2009):




Karta över inventerade skred
-

Landmärken, ”ärr”, av gamla skred

-

Ravinkanter

-

Områden med pågående erosion

-

Områden som har erosionsskydd och utfyllnad

Karta över skredkänslighet innefattande följande:
-

1a. Karta med indelningar av områden som kan och inte kan råka ut för skred. Områden där risken finns delas in 3 stabilitetszoner. Anges med färger. Annan information, som skredärr, pågående erosion, kvicklera m.m. kan tas med på kartan.

-

1b. Karta som visar områden med inte tillfredsställande stabilitet, markerad med
skuggning. Högprioriterade områden markeras ut. Annan information, som
skredärr, pågående erosion, kvicklera m.m. kan tas med på kartan.

-

2. Karta med indelningar av stabilitetsklasser. Stabilitetsklasserna bygger på detaljerade undersökningar och beräkningar. Det finns 4 klasser med säkerhetsfaktorer.

-

Prioriteringstabell som ska kunna användas av kommuner för att överskådligt se
stabilitetsförhållanden och vilka konsekvensfaktorer som finns för olika områden
och prioritera dem för vidare detaljerade undersökningar. Prioriteringsfaktorer i
tabellen är: känslighet, säkerhetsfaktor F, erosion, påverkan, byggnader och infrastruktur, invånarantal, lerkänslighet, andra faktorer.



Geofysiska sektioner innefattande 2D Electrical Resistivity Tomographies (ERT). ERT är
en högupplöst digital bild som rapporterar den geografiska fördelningen av den underliggande motståndskraften och ger: 1) rekonstruktion av jordskredskroppen (sidoutvidgning
och tjocklek), 2) möjlighet att identifiera glidytor, 3) möjlighet att lokalisera områden med
hög vattenhalt. För icke geotekniker kan det vara svårt att förstå, därför ska detaljerad information bara finnas tillgängligt genom att klicka vidare på kartan.



DIFSAR, karta över medelhastighet av skred. Resultat från satellit visar färgade punkter,
där varje punkt visar en beräknad rörelse per år. Den ska vara till för att upptäcka små rörelser som varning för ett större. Centimeterskillnader kan ses. Resultatet är skillnaden
mellan två bilder av samma område.

Det utvecklade systemet kan användas för prognoser och övervakning av långsamma skred.
För att det skall kunna användas för övervakning i Sverige krävs dock såväl ytterligare forskning och utveckling samt att satelliterna rör sig mer ofta över Sverige. Det representerar emel19

lertid ett framtida möjligt operativt verktyg som stöd för bl. a. räddningstjänstens resurser och
säkerhetsåtgärder både i den förebyggande- och avhjälpande fasen.
Produkten finns ännu inte utvecklad för hela Sverige utan endast för de två fallstudieområdena. En svårighet är även att skred inom lerområden i Sverige sker vanligtvis mycket snabbt
vilket systemet inte hinner upptäcka, för dessa områden (med icke långsamma skred) är systemet därmed inte relevant. Produkten, eller delar av den, skulle emellertid kunna utvecklas
för relevanta områden över hela Sverige och ytterligare produkter skulle kunna tas fram.
Exempel på vad som kan sammanställas i en sådan plattform är länkar till produkter. Förslag
på innehåll är jordartskartor (SGU), vegetationsindex (LAI SLU, KTH, NV, Lantmäteriet),
karta över markmättnad (Representerar förhållandet mellan markvolym och det faktiska innehållet av vatten, SLU, SGU), karta över radioaktivt nedfall, nedskalade klimatförändringar
med bland annat nederbördscenarier (SMHI under utveckling, t.ex. SAWA), karta över aktuell nederbörd (älvsamordningsgrupper), karta över områden med förutsättningar för skred och
karta över resistivitet eller konduktivitet (SGU) (Löfroth et al., 2009). En sådan sammanställning skulle kunna vara till nytta för kommuner m.fl. organisationer men det är förknippat med
kostnader att utveckla en sådan plattform och det ställer stora krav på användaren respektive
hur informationen redovisas. Det kräver kompetens för att kunna tillgodogöra sig informationen och/eller informationen måste delges tillsammans med mycket tydliga och enkla förklaringar.
Sammanfattningsvis
Översiktliga karteringar av markens stabilitet är ett instrument som ger kommuner och andra
organisationer underlag för att kunna förebygga ras och skred. Sådana karteringar görs i flera
länder bland annat Sverige, Norge, Kanada, Österrike och Schweiz. En väl utförd kartering,
följd av detaljerade utredningar och upprättande av förebyggande åtgärder bör kunna leda till
att ras och skred undviks. Oftast görs kartering för bebyggda områden men det förekommer
också att de används i planeringssammanhang såsom i Schweiz.
I de karteringar som görs för befintlig bebyggelse är syftet att visa på var det krävs åtgärder
eller om det krävs fördjupade utredningar. Riskreducerande åtgärder kan vara att vidta stabilitetshöjande åtgärder som minskar sannolikheten för skred eller att vidta åtgärder som minskar
konsekvensen av ett skred. Resultaten av de fördjupade utredningarna är att man med större
säkerhet kan bedöma om ett område kräver eller inte kräver riskreducerande åtgärder.
Det håller för närvarande på att testas och utvecklas GIS-baserade plattformar som kan vara
till nytta såväl i karteringsarbetet som för att utveckla varningssystem. En sådan plattform
testades i två svenska kommuner inom EU-projektet Preview. Produkten erbjuder stora möjligheter men det krävs såväl utveckling och forskning innan den kan tas i bruk på nationell
nivå i Sverige.
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3

Resultat från tidigare studier om nyttjande av
karteringar

Under tvåtusentalet har två större utredningar avseende kommuners arbete med klimatförändringar, översvämningar, ras och skred och nyttjande av karteringar utförts. Den första utfördes
av Viehhauser m.fl. inom ramen för Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60; Viehhauser et al., 2006) och den andra av Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2009; 2011).
Nedan ges först en sammanställning av den studie som utfördes som underlag för Klimat- och
sårbarhetsutredningen och därefter de senare studierna av SKL.
3.1

Inventering av kommunernas hantering av översvämning, ras och skred
- Inom den kommunala planeringsprocessen
Ett av de deluppdrag som utfördes inom ramen för Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU
2007:60) hade i uppdrag att undersöka kommuners hantering av ras, skred och översvämning
(Viehhauser et al., 2006). Det gjordes då en utvärdering av kvalitet, användbarhet och hantering av karteringar i planeringsprocessen. Det utvärderades även hur planering kring ett förändrat klimat fungerar. Studien baserades på en webbenkät som skickades ut till samtliga
kommuner (260 st.) och ett urval ytterligare telefonintervjuer. Av de utskickade enkäterna
kom det in 136 st. med kompletta svar (Viehhauser et al., 2006).
Av de svarande kommunerna anger 60 % att man har beaktat risker med ras/skred i planeringen. I dessa kommuner beaktar man ras/skred i olika planeringsskeden. De flesta anger att man
beaktar det i detaljplaner (DP), ca 50 % i sin översiktsplan (ÖP) och färre i sin fördjupade ÖP
(FÖP) och i områden som inte är detaljplanelagda. Av de kommuner som inte beaktat risker
för ras/skred anges den främsta orsaken vara att det inte finns risk för ras/skred. Några har
angett att det är på grund av bristande underlag (Viehhauser et al., 2006).
En av de frågor som man beaktar i studien är om man bland de tillfrågade representanterna
hos kommunerna har kännedom om MSB:s (vid tiden för studien Räddningsverkets) översiktliga översvämnings- och stabilitetskarteringar (MSB, 2009a; MSB, 2009b). Resultaten av
studien visade att många kommuner inte visste om att det fanns sådana karteringar i deras
kommun, ca 40 % av samtliga svarande kommuner. Nästan en lika stor andel anger att det
inte finns karteringar i kommunen. För många kommuner stämmer detta, men för ett fåtal
finns översiktlig kartering fast de anger att det saknas. (Viehhauser et al., 2006).
De kommuner som vet om att de har en översiktlig kartering tycker att de i stort är ett bra underlag och fler än hälften tycker att de är lättförståeliga och pålitliga (Viehhauser et al., 2006).
I de flesta kommuner som svarat att de känner till karteringarna används karteringarna av
flera förvaltningar. Nästan 75 % anser att karteringarna är förankrade i förvaltningen och har
påverkat kommunens beslut om planer och åtgärder. Vidare framkom att de flesta (75 %) av
de kommuner som har använt de översiktliga karteringarna har följt upp dem med egna analyser och karteringar samt att ca 50 % av kommunerna har sökt bidrag för åtgärder och majoriteten av dessa har beviljats. Hela 40 % av de svarande kommunerna har även bekostat egna
karteringar i samband med framför allt detaljplanearbete (Viehhauser et al., 2006).
Av de svarande kommunerna anger ca 50 % att de inte har gjort egna karteringar. Den främsta
orsaken anges vara att det inte finns risker för ras/skred. Några anger att resursbrist är en or21

sak. Andra orsaker som anges för att inte göra egna karteringar är att karteringar genomförs
av staten, riskområdena ska inte bebyggas, man anser att det inte föreligger risk för ras eller
skred i bebyggda/exploateringsområden och att ingen förnyelse av planerna har skett (Viehhauser et al., 2006).
Nästan hälften anger också att de behöver stöd utifrån i arbetet kring ras/skred, med exempelvis sakkunskap från experter. Det gäller bl.a. kompetensstöd för riskanalyser, tolkning av karteringar och konsekvensbedömningar, sakkunskap från experter och myndigheter, mer översiktligt kartmaterial främst utanför tätorter och längs vattendrag, uppdatering av gammalt
material och fördjupade skredriskinventeringar (Viehhauser et al., 2006).
Ett 20-tal kommuner har karteringarna i digital form och används i GIS. Det är inte vanligt att
kommunerna ajourhåller MSB:s karteringar. Orsakerna till detta är att det inte påverkar planeringen, att kartorna är för grova, kartor inte finns digitalt, resursbrist, kommunen arbetar med
ett utvecklingsprogram och att man anser att ansvarsfrågan inte är tydlig mellan kommun och
MSB (Viehhauser et al., 2006).
Det finns flera förbättringsförslag bl.a. anges: fördjupade karteringar, kartering för nybebyggelse, högre täcknings- och detaljeringsgrad, mer utförlig information om karteringarnas innehåll för allmänheten (Viehhauser et al., 2006).
Utöver förbättringsförslag avseende de översiktliga karteringarna anges också förslag av mer
övergripande karaktär såsom att man har behov av mer stöd utifrån, att statligt bidrag på 25
milj. räcker inte, man har behov av billigare och bättre höjddata, kommuner kan lära av andra
kommuner, satsa på förebyggande åtgärder är lika viktigt som analyser och karteringar, ha
statligt bidrag vid akuta insatser, kombinera högriskområden för översvämning och ras/skred
med områden som expanderar för att hitta områden som bör riskanalyseras och att man bör
analysera hur känsliga riskområdenas ekonomiska bas är (Viehhauser et al., 2006).
Studien har också innefattat i vilken mån man inom kommunen tar hänsyn till klimatförändringar. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen beaktas klimatförändringar i allmänhet för
de närmaste decennierna och fram till år 2100 (SOU 2007:60). Resultatet från studien visar på
att frågan om förändrat klimat ännu inte riktigt fastnat och man efterlyste att myndigheter
samt experter borde ge tydligare signaler. Anledningen till att kommuner inte beaktar klimatförändringar angavs kunna bero på resursbrist, bristfälligt underlag och att man inte ser några
risker för kommunen (Viehhauser et al., 2006).
Sammanfattningsvis
Den studie som utfördes inom ramen för Klimat- och sårbarhetsutredningen av Viehauser et
al. (2006) visade att många av dem som svarat på enkäten inte kände till att det finns översiktliga stabilitetskarteringar i deras kommun. De tillfrågade som angav att de har en översiktlig
kartering tycker att de är bra underlag och fler än hälften att de är lättförståeliga och pålitliga.
Det framkom flera förbättringsförslag såväl med avseende på karteringarna som av mer generell karaktär. Exempelvis framkom att man har behov av mer stöd utifrån, att det statliga bidraget inte är tillräckligt, att karteringar tas fram som kan användas i planeringen och att man
bör analysera hur känsliga riskområdenas ekonomiska bas är.
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3.2 Läget i landet enligt SKL
Under 2009 och 2011 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en undersökning om kommuners arbete med klimatanpassning i den fysiska planeringen (SKL, 2009;
2011). Arbetet genomfördes således efter ovan studie och efter den 1 januari 2008 då man
enligt PBL måste ta hänsyn till olyckor, översvämningar och erosion i översiktsplanering,
detaljplanering och i hantering av bygglov. Studien upprepades igen 2010-2011.
Studien utfördes via en enkät till landets samtliga kommuner och drygt 200 kommuner svarade (80 %). De flesta, men inte alla, kommuner (ca 60 %) anger att huvudansvaret för kommunens klimatanpassning ligger hos kommunstyrelsen.
Nära 90 % av de svarande kommunerna anger att man arbetar med att anpassa samhället till
ett förändrat klimat. De flesta gör det i viss utsträckning (65 % av alla svarande kommuner).
Det är också nästan 90 % som anger att man hanterar frågan om klimatanpassning i sin översiktsplanering. Av dessa gör cirka 30 % av de svarande kommunerna det i hög utsträckning
och övriga (57 % av de svarande kommunerna) i viss utsträckning. Andelen som anger att
frågan redovisas i deras översiktsplan förväntas öka de närmaste åren (SKL, 2009). Även på
frågan om man hanterar frågan om klimatanpassning i sin detaljplanering anger nära 90 % att
de gör det (SKL, 2011). Mer än 33 % av de svarande kommunerna anger att de gör det i hög
utsträckning och 55 % i viss utsträckning.
I en fjärdedel av de svarande kommunerna anger man att man inom kommunen antagit någon
förvaltningsövergripande klimatanpassningsstrategi och ungefär lika många att arbete pågår.
Den största andelen är glesbygdskommuner (i Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Västmanland,
Västernorrland Jämtland och Västerbottens län) emedan ingen av de svarande storstäderna har
antagit en sådan strategi eller har sådant pågående arbete (SKL, 2009).
Drygt en fjärdedel av de svarande kommunerna anger att man fattat något principbeslut
och/eller antagit några riktlinjer med hänsyn till risker för ras, skred, erosion och/eller översvämningar i samband med planläggning eller bygglov. Det är framför allt i större städer som
arbete pågår eller principbeslut fattats. Bland övriga kommuner är det, liksom för de storstäder som tillfrågats, ungefär hälften som anger att sådant arbete pågår eller att principbeslut
fattats (SKL, 2009).
Principbeslut eller att anta riktlinjer som skall gälla vid efterföljande lämplighetsbedömning
av projekt är metoder som kan användas för att förenkla planeringsprocessen. ”Det ger förutsättningar för att hantera en fråga på ett strategiskt plan och ger kommunen tillfälle att för sig
själv klargöra hur man skall fullgöra sitt ansvar enligt PBL (SKL, 2009). Det kan handla om
redovisning av var markanvändningen är lämplig och där detaljplaner kan upprättas och bygglov kan ges, eller var skyddsåtgärder och/eller tekniska åtgärder krävs för att bebyggelse skall
kunna tillåtas. Antagna riktlinjer bidrar också till tydlig information till medborgare och intressenter” (SKL, 2009).
En övervägande andel (77 %) av de svarande kommunerna anger också att man arbetar med
klimatanpassning i sina risk- och sårbarhetsanalyser (19 % i hög utsträckning och knappt
58 % i viss utsträckning) (SKL, 2009). Sju av tio kommuner arbetar med klimatanpassning i
sina riktlinjer för byggande. I samtliga svarande storstäder gör man det i hög utsträckning
(SKL, 2009).
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I genomsnitt samarbetar drygt en tredjedel av kommunerna med någon, eller några, grannkommuner om översvämningar, ras och skred i den fysiska planeringen. Dock sker inte sådant
samarbete för de tre storstäderna. Samarbetet mellan kommuner gynnas av flera skäl som innefattar dels frågans komplexitet men också att frågorna och dess hantering kan beröra flera
kommuner. Man antar därför i utredningen att fler kommuner framöver kommer att börja
samarbeta om dessa frågor. Det påpekas också att det finns ett behov av att länsstyrelser och
myndigheter skall kunna erbjuda mer konkret vägledning i frågor som rör klimatanpassning
(SKL, 2009).
Enligt utredningarna av SKL måste tillgången till planeringsunderlag förbättras. Många
kommuner, knappt 50 %, anger att de har mycket lite eller inget av det planeringsunderlag i
form av höjddata och klimatscenarier som behövs i planeringen. Underlagen anses vara för
grova. Vidare anser man att de underlag som rör klimatscenarierna inte finns tillgängliga på
rätt sätt för att de skall vara användbara i kommunens planeringsarbete och för att kunna användas som beslutsunderlag. Nära 50 % av de svarande kommunerna har mycket lite eller
inget av de underlag som de behöver för att kunna göra översvämningsanalyser (SKL, 2009;
2011b).
Det är endast en tredjedel av de svarande kommunerna som har tillgång till det mesta, eller
allt, av planeringsunderlag man behöver i form av ras- och skredkarteringar. Dock anser ca
13 % att det inte är aktuellt och 8 % att man inte vet om man har det man behöver. Även för
dessa frågor anses underlagen för grova och att de inte finns tillgängliga på rätt sätt för att
vara användbara i kommunens planeringsarbete eller för att kunna användas som beslutsunderlag. Det finns en stor efterfrågan på att kunna göra egna lokala bearbetningar av nationella
och regional data (SKL, 2009).
Behovet av nationella riktlinjer för byggande varierar stort. Bland svarande storstäder anser
man att man har allt man behöver medan det bland övriga kommuner finns en stor variation
avseende behovet av riktlinjer. Man påpekar i utredningen att det är viktigt att nationella
myndigheter får utökat ansvar att ta fram och anpassa råd och riktlinjer till de nya klimatförutsättningarna (SKL, 2009).
Över 90 % av de svarande kommunerna anger att de har bristande tillgång till verktyg för att
kunna göra lokala kostnads-nyttoanalyser för planering (SKL, 2011b). Utredningen påpekar
att det idag är svårt att tydliggöra nyttan av en investering eller åtgärd i ekonomiska termer för
hantering i en kommunal budget. Kommunerna behöver verktyg för att beräkna hur en kostnad kan räknas som en besparing i ett läge där en investering kan göra samhället mer robust
och motståndskraftigt (SKL, 2009).
Sammanfattningsvis är slutsatsen att trots bristande tillgång till planeringsunderlag anger en
majoritet av de svarande kommunerna att de på något sätt arbetar med klimatanpassning i sin
planering. Det finns en stor efterfrågan på planeringsverktyg, sannolikt för att kommunerna
själva vill kunna analysera de data och de scenarier som inte är tillräckligt detaljerade för att
kunna fatta klimatanpassade beslut baserade på kostnadsnyttoanalyser. SKL utredningarna
drar vidare slutsatsen att tillgången på planeringsverktyg måste förbättras och att detta är en
uppgift för både forskning och myndigheter (SKL, 2009; 2011b).
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4

Riskanalyser och förebyggande arbete

4.1

Tidigare inventering av kommunernas hantering av översvämning, ras
och skred
I den delstudie som gjordes inom Klimat- och sårbarhetsutredningen med syfte att undersöka
kommuners hantering av ras, skred och översvämning utvärderades även hur planering kring
ett förändrat klimat fungerar. Resultatet från denna del av undersökningen visar att nästan
50 % av de svarande kommunerna anger att de behöver stöd med riskanalyser och i planering
som innefattar frågor kring ras/skred (Viehhauser et al., 2006).
Klimat och sårbarhetsutredningen visar flera förbättringsförslag, bland annat ser man behov
av mer stöd utifrån och man anger också att det statliga bidraget (som då uppgick till 25
Mkr/år) inte räcker samt att kommuner kan lära av andra kommuner.
Man påpekar också, bland de kommuner som svarat på enkäten, att satsa på förebyggande
åtgärder är lika viktigt som analyser och karteringar samt att statligt bidrag vid akuta insatser
är av mycket stor betydelse.
Det är viktigt att kombinera högriskområden för översvämning och ras/skred med områden
som expanderar för att hitta områden som bör riskanalyseras. Det bör analyseras hur känsliga
riskområdenas ekonomiska bas är. Studien belyser dock inte konkret vad som ligger till grund
för kommuners arbete med åtgärdsinsatser, hur man kommit fram till den mest lämpliga åtgärden eller vilka kriterier man inom en kommun normalt har för att göra prioriteringar av
vilka områden man skall undersöka vidare eller prioritera åtgärder (Viehhauser et al., 2006).
4.2 Kommunernas krisberedskap – avstämning 2006–2009
Krisberedskapsmyndigheten, som sedan 2009 är en del av MSB, och Sveriges Kommuner och
Landsting har undersökt hur uppbyggnaden har gått i kommuner efter lag (2006:544) infördes. Lag (2006:544) preciserar kommuners uppgifter i samhällets krishanteringssystem och
statens ersättning till kommunerna för dessa uppgifter. Undersökningen genomfördes år 20072008 (MSB och SKL, 2009).
Enligt de nya föreskrifterna skall kommuner för varje mandatperiod göra upp planer för hur
de ska hantera krissituationer. Planerna ska gälla sådan verksamhet som måste fungera i alla
situationer. Resultatet från undersökningen visade att alla kommunerna hade påbörjat men
inte färdigställt analysarbetet. Man drog slutsatsen att det antagligen kommer att ta tid innan
kommunerna har fått en samlad bild av sårbarheten och gjort planer (MSB och SKL, 2009).
Kommunen skall vidare enligt lag (2006:544) verka för samordning av krishantering, samordning av statliga myndigheter, landstinget, organisationer och företag inom kommunens
geografiska område samt skapa ett krishanteringsråd. Polis, landsting, näringsliv m.fl. ska
delta i samtliga kommuners krishanteringsråd. Enligt undersökningen tycker kommuner att
det finns svårigheter med att rekrytera representanter och tycker att samordningen borde ske
på regional nivå. Ett alternativ kan vara att flera kommuner går samman i ett regionalt råd.
(MSB och SKL, 2009).
Kommunen ansvarar även för att politiker och tjänstemän får utbildning och att övningar sker
regelbundet. Enligt studien har de flesta kommuner utbildnings- och övningsaktiviteter.
Många kommuner har inte resurser för att planera, genomföra och utvärdera övningar och
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utbildningar. Man anser att länsstyrelsen borde agera för att kommuner samverkar vid genomförande av övningar eller för att använda en gemensam resurs för övningsledning i länet
(MSB och SKL, 2009).
Kommunen ska förvara och vårda skyddsutrustning för allmänheten enligt lag (2006:544).
Kommunerna tycker enligt denna studie att kostnaderna för att hantera skyddsutrustningen
inte täcks av den statliga ersättningen. Vissa anser det inte meningsfullt att förvara andningsskydd. Vid tiden för studien hade Statens Räddningsverk (nuvarande MSB) börjat se över hur
räddningstjänstmaterial ska hanteras av kommunerna. Andningsskydd kanske ska avvecklas
(MSB och SKL, 2009).
Enligt lag (2006:544) ska kommuner ge länsstyrelsen fortlöpande information om åtgärder för
att minska sårbarheten. Kommuner tycker att det fungerar bra, men att WIS (webbaserat informationssystem) inte används till vardags vilket gör att få vet hur det ska användas i en krissituation. Bara någon enstaka person vet hur det fungerar. Det borde utredas hur WIS kan
användas till vardags (MSB och SKL, 2009).
Det finns sedan lagen infördes ett riktat statligt pengastöd till kommunerna. Enligt studien
saknar flera kommuner en plan för pengarna och hur de ska fördelas på de lagstadgade uppgifterna. En stor del tycker att ersättningen ska specialdestineras, medan vissa andra tycker att
kommunen kan ta eget ansvar för det. Ingen kommun har kunnat bedöma om ersättningens
storlek är rimlig med avseende på kostnaderna. Ett riktat bidrag kan vara ett ingrepp i det lokala självstyret och det kanske ska ses över efter uppbyggnadsfasens slut (MSB och SKL,
2009).
En stor del av kommunerna är nöjda med det stöd länsstyrelsen ska ge avseende information
och utbildning i krishanteringsfrågor. Mer stöd som efterfrågas gäller t.ex. utbildning, stabsmetodik, GIS och information om nyheter. Man påpekar att aktivt stöd från länsstyrelsen är en
förutsättning för att kommuner ska uppfylla lagen och som stöd för samarbete över kommungränserna (MSB och SKL, 2009).
4.3 Exempel på naturolycksförebyggande arbete – Lerums kommun
År 2007 gjordes en riskvärdering för Lerums kommun (Lerum, 2007). Riskvärderingen utgår
från tidigare karteringar som gjordes i samband med en tidigare riskvärdering från år 1997.
Man valde nu att gå vidare och prioritera de områden som var känsliga ur stabilitetssynpunkt.
Om utredningarna inte räckte till som underlag för en värdering, så har områdena undersökts i
fält. I dessa fall har man bland annat tittat på erosion, markanvändning och yttre störningar.
Sådana faktaunderlag har sedan viktats mot varandra och en prioritering av områden gjorts
baserad på resultaten från denna sammanvägning (Lerum, 2007).
De underlag som användes i utvärderingen av områden var:


Riskvärdering av skredfarliga områden, Lerums kommun. Utförd av GF konsult AB,
1997.



Översiktlig stabilitetskartering, Lerums kommun. Utförd av KM på uppdrag av Räddningsverket, 1998.
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Sammanställning av utförda stabilitetsförbättrande åtgärder med statligt utjämningsbidrag. Utförd av GF konsult AB, 2002.



Lerums kommuns geotekniska arkiv, geotekniska undersökningar utförda år 19972007.

De aspekter som beaktades och viktades var följande:
 Säkerhetsfaktorn – mycket stor vikt
 Skadans och därmed konsekvensens storlek – mycket stor vikt
 Kvicklera – hög vikt
 Markanvändning (vad som drabbas och som skadas dvs konsekvensen) – relativt stor
vikt
 Förvarning – förhållandevis hög vikt
 Erosion – medelstor vikt
 Yttre påverkan – lägre vikt
Riskvärderingen resulterade i en sammanställning där områden delades in i tre grupper. Områden i grupp 1 har prioriterats högst och områdena i grupp 2 lägst. Områdena i grupp 2 har
bedömts få mindre allvarliga konsekvenser eller så har säkerheten bedömts vara hög och sannolikheten för skred liten. Även områden som tillhör f.d. Banverket (nuvarande Trafikverket)
har hamnat inom denna grupp, även om de värderats som områden med hög prioritet. Dock
påpekas i rapporten att det är viktigt att förtydliga ansvarsförhållandena med Banverket (nuvarande Trafikverket) och Lerums kommun. I grupp 3 hamnade de områden som översiktligt
inte bedömts vara tillfredställande stabila och som det inte finns tillräcklig kunskap om. Klimatförändringens effekter har inte tagits med som en faktor (Lerum, 2007).
4.4 Riskanalyser och förebyggande arbete i Norge
NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) har i en rapport från 2009, Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, 2009), skrivit om risker kring vattendrag och om
aktuella lagar/regler. Enligt rapporten gav de ut sina första riktlinjer för markanvändning i
översvämningsutsatta områden år 1999. Till 2008 har nya och kompletterande riktlinjer tillkommit. Riktlinjerna ska vara stöd vid planering av kommunal och privat mark och ska användas tillsammans med Plan- och bygglagens bestämmelser.
Riktlinjerna beskriver vilka processer knutna till vattendrag som kan utgöra fara, vilka säkerhetsnivåer som bör ligga till grund vid planläggning och byggnationer i riskområden och hur
de olika farorna bör utredas och inarbetas i plan för markanvändning och byggfrågor.
Det som bl.a. ändrats i riktlinjerna från år 1999 till 2008 är:


De nya riktlinjerna visar i större grad hur faror vid översvämnings- och kvicklereskred
bör utredas inom kommun- och bebyggelseplanering.



Riktlinjerna från 1999 har använts för områden där verklig fara är kartlagd. De nya
riktlinjerna rekommenderar utredningar både av möjlig och verklig fara och även för
områden som inte är kartlagda tidigare.



Samma säkerhetsnivå för översvämningsdrabbad bebyggelse gäller för bostadshus
som för offentlig bebyggelse, industrilokaler osv. Säkerhetsnivå motsvarande en 200årshändelse gäller därmed för det mesta av ordinarie bebyggelse.
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Riktlinjerna kommer att uppdateras efter ändringarna i plan- och bygglagen och kommer även
att utökas för att gälla alla typer av skred och inte bara skred vid vattendrag. Bland annat
kommer så kallade ”hänsynszoner” börja användas som verktyg. Hänsynszonerna utgår från
egenskaper ett område har, fysiska eller funktionella, och som innebär en begränsning eller ett
villkor för markanvändningen. Hänsynszonerna tillsammans med ändamålet för markanvändningen kommer sen att avgöra hur området kan användas. Planeringsmyndigheten ska även se
till att risk- och sårbarhetsanalyser genomförs för planlagda områden. Vägverket och banverket i Norge har egna riktlinjer för undersökningar och säkerhet. Alla planer och ingrepp i vattendrag skall även bedömas med avseende på bestämmelser i Vattenresursplanen (vannressursloven). Utgångspunkten är de säkerhetsnivåer som finns i den tekniska regleringen
(Lessloss, 2006; LOV77, 1985; NGI, 2002) som finns sammanfattande beskrivna i avsnitt 2.2
i denna rapport.
4.4.1

Utredning och hänsyn till faror i markplanering och bebyggelse

För områden som är utsatta för naturolyckor är planeringen av markanvändning extra viktig
och därför måste man tidigt i processen undersöka risken kring naturolyckor. De nyligen införda hänsynszonerna är ett sätt att tidigt visa hänsyn till och beakta översvämning och kvicklereskred i markplaneringen (NVE, 2009).
Det finns en utredningsprocedur med ökande detaljeringsnivåer, som går från kommunplan,
till regleringsplan och bebyggelseplanering samt till byggnader. I kommunplanen för markanvändning bör potentiell fara vara identifierad, beskriven och värderad. I reglerings- och bebyggelseplanen bör reell fara vara identifierad, beskriven och värderad i förhållande till de
tekniska säkerhetsnivåerna (NVE, 2009). Kartor över områden med potentiell fara bör finnas
och eventuella riskreducerande åtgärder för att uppnå säkerhet bör vara utredda (se avsnitt 2.2
i denna rapport). Baserat på denna faro-kartering görs därefter en värdering av faran. Potentiella områden för fara och kända faro-områden arbetas in i kommunens plan. För utredning av
översvämningsfara på förordningsnivå (reguleringnivå) skall också 4 steg gås igenom (NVE,
2009):


Värdering av kända farozoner och potentiella områden med fara inom planeringsområdet



Värdering av föremål och markanvändning i kända farozoner och potentiella områden
för fara



Utredning av fara och behov av riskreducerande åtgärder i förhållande till säkerhetsnivåerna. Där det behövs åtgärder för att kunna uppnå de säkerhetsnivåer som nämnts
bör åtgärderna utredas på förordningsnivå. Farozonen kommer därefter att revideras i
förhållande till effekten av åtgärder. Förordnings(regulerings)planen bör inte godkännas förrän man vet att åtgärderna kommer ge den säkerhet som behövs.
Farozoner arbetas in i förordningsplanen/bebyggelseplanen




Bestämmelser och riktlinjer fastställs för att antingen förbjuda exploatering i områden
med potentiell fara eller så får det bara ske exploatering efter vissa villkor
(ex. med åtgärder).
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4.4.2

Förbättringsförslag

I rapporten Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning (Det kongelige justis- og politidepartement, 2007-2008) anges åtgärder som kan förbättra arbetet med samhällets säkerhet på lokal, regional och nationell nivå. Justisdepartementet har samordningsrollen och de har etablerat Departementets samordningsråd som ska främja informations- och erfarenhetsutbyte mellan departement gällande samhällets säkerhet, beredskap och räddningstjänst, civilt och militärt samarbete.
Enligt (Det kongelige justis- og politidepartement, 2007-2008) kommer regeringen att lägga
fram ett förslag på att kommuner ska ha beredskapsplikt. Det ska inkludera en risk- och sårbarhetsanalys och en generell beredskapsplan med åtgärder som hanterar olika kriser. Riskoch sårbarhetsanalyserna ska inte bara ligga till grund för beredskapsplaner utan även för det
förebyggande arbetet och bör användas i planeringen.
De åtgärder som föreslås baseras på tidigare studier. Från dessa framgår att år 2007 svarade
67 % av Norges kommuner att de gjort någon Risk- och sårbarhetsanalys de senaste fyra åren.
Nästan alla kommuner har även en plan för krishantering och 75 % har uppdaterat den de senaste två åren. 87 % har genomfört övningar för kommunens ledning de senaste fyra åren (Det
kongelige justis- og politidepartement, 2007-2008).
Av rapporten framgår att både näringsverksamheten och kommunerna anser att tillsyn är ett
bra verktyg för att uppsatta regler ska följas. Undersökningar gjorda av DSB (Direktoratet för
samhällets säkerhet och beredskap) och länen visar att kommunerna har behov av bistånd från
staten både för kompetens om skred och för resurser till kartläggning, övervakning och säkerhet (Det kongelige justis- og politidepartement, 2007-2008).
En princip för nationellt säkerhets- och beredskapsarbete är närhets-, likhets- och ansvarsprinciperna. Närhetsprincipen säger att kriser organisatoriskt ska hanteras på så låg nivå som möjligt. Likhetsprincipen säger att organisationen, så som den ser ut dagligen, ska vara så lik som
möjligt den organisation man använder under en kris. Ansvarsprincipen säger att den organisation som normalt är ansvarig för ett fackområde även är det under en extra ordinär händelse.
En nationell säkerhetsmyndighet (NSM) etablerades 2003 och står under Försvarsdepartementet, men rapporterar även till Justisdepartementet. För att ytterligare stärka samarbetet har
DSB etablerats. DSB följer genom revisioner upp arbetet inom kommunerna åt Justisdepartementet. Revisionerna är medel som används i dialog med kommunen, inför övningar, facksamlingar och organisationsstyrningsmöten. DSB bistår även myndigheter med att öva civila
beredskapsplaner och krishanteringssystem. Målet med en beredskapsövning är att öva ansvar
och förståelse för olika roller i samband med större naturkatastrofer. Det finns en nationell
katalog för civila krishanteringsövningar som DSB har utvecklat och visar planerade samverkansövningar under två år. DSB gör även en tillsyn över arbetet med säkerhet och beredskap i
departementen (Det kongelige justis- og politidepartement, 2007-2008).
Regeringen vill satsa på frivillighet, militärt och civilt samarbete och övningar genom att mellan år 2009 och 2012 lägga extra vikt på:
1. samarbete och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå
2. bra faro-/hot- och riskvärderingar som grund för beredskapsplanering och åtgärder
för samhällskritisk infrastruktur
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3. förebyggande säkerhet med informationssäkerhet, objektsäkerhet och HMS (hälsa,
miljö och säkerhet)
4. säkra att nödhjälpsorganisationer, civilförsvaret och frivilligorganisationer såsom
Röda korset är bra rustade för att hantera konsekvenser av större händelser (terrorhot, klimatförändring osv)
5. en bra balans mellan militär och civil beredskap
6. internationellt samarbete om samhällets säkerhet inom ramen för NATO, EU och
FN
7. krisplanering grundat på bra kunskapsunderlag
4.4.3

Nyttjande av karteringsunderlag i planprocessen

I Norge finns det en nyligen publicerad studie som tittat på hur man nyttjat karteringsunderlag
i planprocessen (Solheim et al., 2009). Enligt denna studie har de kommuner som har karterats
tillgång till materialet, men på olika sätt varierande från papperskartor till digitalt format.
Även nyttjandet av databaser såsom Skrednett.no och NorgeDigitalt varierar mellan kommunerna. Resurs- och kompetensbehov, speciellt avseende GIS och IT, är angett som orsaken till
att kartorna inte är digitalt tillgängliga. Större kommuner, som t ex Drammen, är bättre rustade än mindre kommuner. Alla utom en kommun anger att kartorna aktivt nyttjas i alla delar
av planprocessen. Flera kommuner har etablerat rutiner där risker för skred, ras och översvämningar utgör delar av, eller enskilda, checklistor. Studien visar också att kartor som beskriver kvicklererisker har medverkat till att kommunerna har infört skärpta krav avseende
geotekniska undersökningar vid utbyggnad (Solheim et al., 2009). Det finns inga krav på
kompetens avseende fördjupade utredningar. Ingen av de studerade kommunerna hade egen
expertis avseende skred eller fackkompetens avseende översvämningar. I de flesta kommuner
nyttjas välkänd expertis, såsom NGI, men en kommuns ekonomiska situation är av avgörande
betydelse för vilken expert man nyttjar. Flera kommuner önskar ökad ekonomisk stöttning till
riskreducerande åtgärder (Solheim et al., 2009).
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5

Lärande från tidigare händelser

En av de viktigaste insatserna för att få kunskap om samhällets sårbarheter och om lämpliga
säkerhetsåtgärder är att lära från inträffade händelser och lära om den hantering som skedde
före, under och efter händelsen. Lärandet, som bör utgå från systematiskt undersökta naturolyckor, avser även karaktären på händelsen vad gäller sannolikhet och konsekvens. Nedan ges
en kortfattad beskrivning om syftet och innehållet i MSB:s Naturolycksdatabas och Skrednett
i Norge samt den nytta och förslag på förbättringsåtgärder vi enligt denna studie funnit avseende MSB:s Naturolycksdatabas.
Ett annat sätt att ta tillvara på erfarenheter, kunskap och behov är att gå igenom de underlag
som bifogas de ansökningar som skickas till MSB avseende nationellt bidrag till förebyggande åtgärder för att minska risker till följd av naturolyckor samt att identifiera vad man kan
dra för slutsatser av dem. Resultatet av en mindre sådan genomgång redovisas därför även.
5.1 MSB Naturolycksdatabas
Syftet med MSB Naturolycksdatabas är att sammanställa och göra befintlig information om
inträffade naturolyckor i Sverige tillgänglig på ett enkelt sätt. Detta innebär att dokumentation
som tidigare funnits utspridd på många olika instanser i samhället nu finns samlad och sammanställd till en helhetsbild. Databasen skall användas för att ge kommuner och andra myndigheter eller organisationer hjälp och stöd vid fysisk planering och planering för effektiva
räddningsinsatser.
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) är ansvarig för databasen som går att
finna på MSB:s hemsida6. Databasen innehåller uppgifter om bl. a. storm, översvämning, lavin, skred, ras, extrem nederbörd, extrem temperatur, skogsbrand och stranderosion. Databasen innehåller dels insamlade dokument från olika myndigheter, dels en sammanfattning där
bland annat orsak, händelseförlopp, skadeverkan och lärdomar tas upp. Sökning i databasen
kan göras genom en geografisk avgränsning och/eller fritext. Startsidan för databasen visas i
Figur 4 nedan. Sökmotorn innehåller en kartdel som successivt förses med en viss olyckas
karterade eller modellerade utbredning i de fall det är möjligt att ta fram sådana data.
Databasen är avgränsad till att gälla Sverige. Syftet är att samla kunskap om olyckor på ett
ställe och på det viset skapa förutsättningar för att lära sig av olyckor och förbättra säkerhetsarbetet. Den kan exempelvis användas i verksamheters planering eller i syfte att utbilda. Den
är främst avsedd för aktörer som jobbar med säkerhet, inom både kommunal, statlig och privat verksamhet.
Naturolycksdatabasen har år 2010 uppdaterats och förbättrats på olika punkter. Syftet har varit
att förbättra säkerhetsarbetet. I detta arbete ingår det att förstå hur olika agerande ger olika
effekter i samhället och att samla sambanden på ett ställe. Databasen ger den funktionen samt
en grund att jobba utifrån så att tidigare olyckssituationer effektivare kan undvikas.

6

http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Naturolycksdatabas/

31

Figur 4 Startsida för MSB Naturolycksdatabas
(http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Naturolycksdatabas/)

5.1.1

Skredolyckor

En av de olyckor som beaktas i Naturolycksdatabasen är skred/ras händelser. Dessa
ställs först samman i SGI:s skreddatabas för att därefter vidare bearbetas och sammanställas i Naturolycksdatabasen. Nedan är en sammanställning av den information
som fanns tillgänglig februari 20107. Vid denna tidpunkt ingick 30 registrerade
ras/skred i databasen.
Nyttan med en databas är att kunna hitta information på ett ställe och enkelt kunna ta
till sig den.
Vid den genomgång som gjordes i februari 2010 saknades en enkel möjlighet att
kunna göra en sammanfattande översikt av andra specifika faktorer än årtal och lokalisering. Det saknades till exempel en enkel möjlighet att sammanställa vilka åtgärder
som har utförts i olika kommuner och annan användbar information till utvärderingar
och framtida planering. Det hade också varit användbart att få information om eventuella föreslagna eller planerade åtgärder som inte genomförts innan händelsen eller
som man i efterhand anser man hade kunnat vidta för att minska risken.
Såväl inom den kommun där händelsen inträffat som för kommuner med liknande
risker, vore det mycket användbart att kunna finna information för enskilda fall. De
erfarenheter man fått av händelsen och vad man lärt sig kan man lära av föra in detta
i sin organisation och i det löpande arbetet.
Som exempel på ovan har vi i samband med den första genomgången hittat några rubriker vi
tror kan vara användbara utöver den information man kunde få genom att söka på årtal eller
drabbad kommun:

7

http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Naturolycksdatabas/
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5.1.2

Orsaker/aktiviteter till skred/ras:

Klimatrelaterade aspekter
Regn
Regn + låg säkerhetsfaktor + lågt vattenstånd i ån
Regn + mycket torr vår (torksprickor)
Regn + uttippade grusmassor från ett reparationsarbete
Regn + tjälad mark + kalhygge
Regn + tjällossning (våren)
Regn + snösmältning + skogsavverkning
Regn + snösmältning + skogsavverkning
Isdämning + höga vattenflöden + erosion
Bottenerosion + lågt vattenstånd + ytterkurva
Bottenerosion (bäckravin) + ovanligt blöt mark

Drabbade kommuner
(Uddevalla 2004)
(Trosa 1997)
(Norrköping 1918)
(Sundsvall 1986)
(Torsby 1997)
(Sollefteå 1979)
(Åre 2003)
(Filipstad 1977)
(Piteå 2001)
(Lilla Edet 1996)
(Lysekil 1977)

Erosion och naturlig vittring
Stranderosion pga. buktens form
Stranderosion (vågor, högt vattenstånd)
Naturlig vittring (bergras)
Naturlig vittring (bergras) + växtlighet + upprepad
frysning/tining + överhäng
Isdämning + höga vattenflöden + erosion
Bottenerosion + läckage av sulfitlut + kvicklera
Bottenerosion (orsakad av båttrafik) + lågt vattenstånd + ytterkurva
Bottenerosion + höga grundvattentryck, otillfredsställande stabilitet
Bottenerosion (bäckravin) + ovanligt blöt mark
Bottenerosion
Bottenerosion
Bottenerosion
Bottenerosion

(Jönköping 1990)
(Piteå 2001)
(Lilla Edet 1957)
(Lilla Edet 1996)
(Munkfors 1983)
(Lysekil 1977)
(Örnsköldsvik 1987)
(Göteborg 1993)
(Karlstad 1969)
(Sollefteå 2002)

Mänsklig påverkan
Strandförstärkning orsakade ras norrut på samma strandsträcka
Bebyggelse på inte tillfredsställande stabilt område, utan åtgärder
Deponi av jordmassor (byggnadsarbete)
Deponi av snö
Deponi av sopor, tunga schaktmassor, blötsnö
Tågvibrationer + pålning i sluttning + låg stabilitet
Tågvibrationer + sprängning + kvicklera + grundvattentryck
Tågvibrationer
Bottenerosion + läckage av sulfitlut + kvicklera
Båterosion som lett till bottenerosion + lågt vattenstånd + ytterkurva
Avverkning av skog i slänter

(Mörbylånga 1993)
(Lerum 2006)
(Haninge 1972)
(Stockholm 1979)
(Kramfors 1959)
(Ale 1950)
(Lidköping 1946)
(Lilla Edet 1953)
(Lilla Edet 1957)
(Lilla Edet 1996)
(Munkfors 1983)

(Ystad, pågående)
(Kristianstad 2007, pågående)
(Norrköping 1998)

En vanlig orsak till skred är den mänskliga faktorn och skredhändelser sker ofta i samband
med anläggningsarbeten, ett exempel är skredet vid Småröd 2006 (Hultén, 2011). Som framgår ovan finns även angivet den mänskliga faktorn för ett antal skred men inte om det skett i
samband med till exempel urschaktning, uppfyllnader eller felaktig belastning etc. i samband
med utförandet.
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Mänsklig påverkan genom indirekt påverkan såsom mänskliga brister som bidragit till
skred/ras:
Bäcken dämdes upp av massorna (Lilla Edet 1953)
Uppmärksammar inte små tecken (sättning, spricka, erosion, ovanligt blöt mark) (Lysekil 1977)
Uppmärksammar inte att skred skett i omgivningen
Uppmärksammar inte bottenerosion
Ej gjorda stabilitetsanalyser av området (Lilla Edet 1996)
5.1.3

Effekter av skred/ras förebyggande åtgärder

En uppföljning av insatta åtgärder skulle kunna ge mycket nyttig kunskap. Exempel på åtgärder som redovisas att de vidtagits till följd av skred är:











Stoppa sjöfart förbi skred (Lilla Edet 1996)
Kontroll och bevakning av skredplats efter olycka
Tågspåret lades på en bank som grundades på en 20 cm tjock betongplatta på 330 pålar (Lilla Edet 1953)
Rasvarningssystem som stoppade tågtrafiken (Jönköping 1990)
Kokosnät lades på dyner som skydd mot erosion (Kristianstad 2007)
Hövder och vågbrytare utanför kust (Ystad, pågående)
Skredärr fylldes igen med grus (Sollefteå 1979)
Lös jord efter skred ersattes med fyllnadsmaterial av sprängsten (Sundsvall 1986)
Avschaktning och stödfyllning samt kulvertering av bäck (Lerum 2006)
Dammbygge för att minska erosion efter skred, erosionsskydd av sten, dikesgrävning för att dränera skredområdet (Karlstad 1969)

Med en uppföljning skulle man kunna få kunskap om de åtgärder som har satts in,
både förebyggande och i efterhand, har gett de effekter man önskade. I de fall där det
finns utförlig information om efterarbete och erfarenhetsåterföring så kan det saknas
information om vad de insatta åtgärderna gav för effekt och vad resultatet av eventuella undersökningar blev. Denna information kan vara en del av erfarenhetsåterföringen, men kan särskiljas just för att utvärdering av åtgärder kan vara konkret och
nyttig information att använda sig av. Det finns dock viss sådan information att finna
redan idag, men den är inte vanligt förekommande och den saknar ofta en medföljande analys av vad som var specifikt i föreliggande fall respektive vad som är av
generell karaktär. Exempel är:
Åtgärder som ej gav effekt:
Sänkt tåghastighet (Lilla Edet 1953)
Avschaktning vid motorväg och ditläggning av sprängsten i en vall (Uddevalla 2004)
Åtgärder som gav negativ effekt:
Utfyllnad av slänt med material - ökad belastning - skred (Lilla Edet 1953)
Strandförstärkning - ökade erosion norrut på samma sandsträcka - ras (Mörbylånga 1993)
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5.1.4

Händelsebeskrivning

I händelsebeskrivningen ges information om orsaken till det akuta skedet till exempel:


Ökade slamhalter vid Göteborgs vattenintag (Göteborg 1993)



Ån dämdes upp av skredmassorna vilket resulterade i kraftig erosion i den
motsatta östra strandkanten (Örnsköldsvik 1987)

5.1.5

Efterarbetet

I Naturolycksdatabasen finns det ofta utförlig information avseende vad man gjorde
direkt i samband och i efterarbetet av en skred/ras händelse. I ett fåtal fall (ex.
Örnsköldsvik (Gideåbacka) samt Torsby (Sysslebäck)) är informationen knapp även
där. Oftast ligger detta under rubriken erfarenhetsåterföringen, men skulle istället
kunna ligga under en egen rubrik som enbart innefattar efterarbetet. Det vore givetvis
också bra med anteckningar avseende förbättringsförslag och vad som fungerade väl
och mindre väl. Denna typ av information kräver mer av informationslämnaren vilket
är en barriär som kan vara svår att lösa.
5.1.6

Konsekvenser och erfarenhetsåterföring

I databasen går det ofta att utläsa vissa konsekvenser och antalet omkomna vid händelsen, men inte alltid skador eller alla andra effekter.
Det saknas oftast en beskrivning av hela förloppet inklusive dess primära och sekundära konsekvenser och vilka faktorer som var känsliga under arbetet samt en sammanställande analys och förslag på vad som fungerade väl och vad som kunde/borde
ha gjorts annorlunda för att uppnå mer önskvärt resultat. Detta skulle med fördel
även kunna innefatta en dokumentation av hur saker hanteras efter den akuta insatsen
och de erfarenheter man kan dra av detta. Idag görs sådana beskrivningar enbart i de
fall en haverikommission sätts in. Även en mer förenklad analys vore värdefull men
kräver mer av informationslämnaren än idag. Det vore önskvärt med en beskrivning
av vad man i efterhand anser att man borde ha gjort för att förebygga eller minska
konsekvenserna av det inträffade samt de förslag och beslut man kommer att arbeta
vidare med för att undvika liknande händelser. För ESS-projektet, samt till kostnadsnyttounderlag och planeringsunderlag i allmänhet, hade det dessutom varit intressant
att, utöver primära och sekundära konsekvenser, få information om hur länge händelsen och dess konsekvenser kvarstod och vilka kostnader som kan relateras till dessa.
Det vore också relevant att ha information kring omständigheterna med tanke på vad
som hände t.ex. om utfallet blev som man borde kunnat förvänta sig, lyckosammare
eller värre. Till exempel skedde skredet på dagtid i ett bostadsområde så att många
människor som normalt befinner sig där vid tillfället var på annan plats eller nattetid
då de flesta var hemma. Denna form av information är av stor betydelse för att kunna
ta fram statistiska underlag för att bedöma möjliga konsekvenser och för att beräkna
nyttan av förebyggande åtgärder. Informationen är enklast att ta fram relativt snart
efter händelsen.
I databasen passar denna information under rubriker för konsekvenser respektive
erfarenhetsåterföring. Som det är nu finns inte någon rubrik för konsekvenser och det
är mycket blandad information som ligger under rubriken för erfarenhetsåterföring35

en. Det hade framförallt varit fördelaktigt om det under rubriken erfarenhetsåterföring fanns en sammanfattande analys ur erfarenhetssynpunkt och med syfte att kunna
vara till nytta ur ett bredare och längre tidsperspektiv.
Sammanfattningsvis
Naturolycksdatabasen har mycket relevant information redan idag. Den kan användas för att
hitta vanliga orsaker till skred och andra naturolyckor. Den ger också information om åtgärder
som satts in. Förbättringsförslag finns, framförallt avseende möjligheter att kunna sammanställa likvärdig information och förbättrad struktur för erfarenhetsåterföring. Detta kan till
exempel vara en beskrivning av skredförlopp, konsekvenser och insatser man vidtagit vid akut
skede samt under en längre tid till följd av händelsen och inte minst med avseende på erfarenhetsåterföring.
5.2 Skrednett
Skrednett är en norsk databas som syftar till att hjälpa kommuner, regionplanerare och andra
aktörer inom samhällsplanering att minska konsekvenserna av skred och att förebygga så att
skred inte inträffar. Databasen Skrednett innehåller i stort sett alla kända skredolyckor sedan
flera hundra år tillbaka. Omfattande efterforskningar av främst privatpersoner har möjliggjort
detta och idag fylls databasen på allteftersom nya skred inträffar.
I Skrednett finns möjlighet att söka på olika faktorer och därmed erhålla olika kartor. Det
finns kartor med historiska händelser, kartor med olika skredtyper, riskkartor, etc. Tanken är
att samhällsplanerare ska kunna ta hjälp av Skrednett för att kunna se var skred har inträffat
och var risken för skred bedöms vara hög. Skrednett är en välanvänd webbportal med ca
23 000 unika visningar/år.
NGU (Norges Geologiske Undersökelse) fick uppdraget att upprätta Skrednett år 2001 och
hade ansvaret fram till 2009, då NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) tog över. Under tiden för genomförandet av det arbete som presenteras i denna rapport pågick ett omfattande utvecklingsarbete av Skrednett med syfte att skapa en användarvänlig webbportal. Under utvecklingsarbetet av den nya portalen har NVE under interna workshops tagit fram underlag på vilka som tros vara de huvudsakliga användarna av Skrednett. Intressenter som
identifierats är fackfolk, media och allmänheten. Portalen ska vara användarvänlig både för
oerfarna och erfarna. NVE kommer inte att utföra någon behovsstudie eller undersökning av
de externa användarnas uppfattning om nuvarande Skrednett. I denna rapport kan därför inte
en jämförelse av NVE´s avsikter och uppfattning om hur Skrednett ska brukas med några användares synpunkter. De som ingår i denna studie (ESS-projektet) tillhör huvudsakligen fackfolk från olika sektorer. Enstaka representanter för media finns men däremot ingen representant från ”allmänheten”.
Inom ESS-projektet har en intervjustudie genomförts som syftade till att ta reda på synpunkter
kring användandet av Skrednett. NGU (Norges Geologiske Undersökelse). NVE hjälpte till att
formulera frågeställningar samt identifiera användare. Studien och resultaten av denna finns
redovisade i (Persson & Johansson, 2012).
5.3 Nedies, EM-Dat och NatCat-services
NEDIES är en förkortning av ”Natural and Environmental Disaster Information Exchange
System”. Systemet är utvecklat vid Institute for the Protection and Security of the Citizen,
36

Joint Research Centre (JRC) i Ispra, Italien. Dess huvudsakliga syfte är att förse EUkommissionens olika organ, medlemsländernas centrala myndigheter, europeiska organisationer och medborgarna med underlag till deras arbete mot naturkatastrofer. Databasen innehåller beskrivningar av ett flertal olika händelser som inträffat i Europa. Fokus ligger på lärdomar som dragits och mer generella råd om förbättringar presenteras efter analys av JRC.
Den svenska naturolycksdatabasen kom till i samverkan med utvecklarna av NEDIES.
EM-Dat och NatCat-services är två globala databaser som numera standardmässigt används
som källor till dataunderlag inom den politiska debatten på såväl EU- som FN-nivå, liksom
många andra sammanhang. Dessa databaser är främst statistiska och innehåller parametrar
som antal döda, påverkade eller ekonomisk skada. Datan är i huvudsak aggregerad, men efter
överenskommelse går det att få tillgång till ursprungsdata.
5.4

Sammanställning av ansökningar till MSB om bidrag för åtgärder och
fördjupade utredningar som rör naturolyckor
Kommuner kan årligen skicka in ansökningar till MSB om bidrag för åtgärder och fördjupade
utredningar som rör naturolyckor. Syftet med ESS-projektets genomgång av ansökningarna är
att sammanställa och urskilja vilka risker, och tillhörande åtgärder, som prioriteras av kommunerna och när medel beviljas. Vid genomgången av underlagen har följande frågeställningar beaktats avseende ansökningar som rör översvämningar, ras eller skred:







Varför söker kommunen bidrag? (ex. översvämningsrisk)
Vilken åtgärd söker kommunen bidrag för? (ex. vall)
Vad kostar åtgärden?
Hur mycket bidrag söks?
Hur mycket bidrag har beviljats?
Vad blir den bedömda kostnaden om ingen åtgärd görs?

En sammanställning har gjorts för ansökningsåret 2008. Denna sammanställning innefattar
dels en tabell med de kostnader man bedömt för respektive utan åtgärd och dels om kostnaden
för att inte vidta åtgärd är högre än de medel man sökt i förebyggande syfte. De monetära
värdena kommer att användas för fortsatt analys i nästa steg av ESS avseende naturolyckor.
Nedan följer en sammanfattning av vad man beviljat och varför samt vad man gett avslag för
och varför.
5.4.1

Ansökningar som rör översvämningar, ras eller skred

För ansökningsåret 2008 har 27 ansökningar som rör översvämningar, ras eller skred identifierats och gåtts igenom. Av de ansökningar som berörde översvämningar, ras eller skred gällde
12 översvämningar och resterande 15 ras eller skred. Av dessa 27 har:
11 beviljats
5 fått avslag
3 ansökningar dragits tillbaka
Vid tidpunkten för genomgången hade åtta beslut inte fattats på grund av behov av kompletteringar och medelbrist.
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Beviljade ansökningar
Av de ansökningar som beviljades var det i samtliga fall en kombination av att det var en stor
sannolikhet för att händelsen skulle inträffa och att konsekvenserna skulle bli stora för ett bebyggt område eller dess vatten- och avloppsförsörjning. Det vill säga risken (sannolikhet och
konsekvens) var stor. De åtgärder som beviljades var platsspecifika och innefattade:











Kulvertering av bäck. Stödmassor.
Bygga dagvattenpumpstation. Invallning.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation. Omledning av diken.
Ombyggnad av ledningar. Möjlighet att omfördela flöden.
Installation av peglar. Ombyggnation av VA anslutningar.
Skyddsutjämnings- och avledningsåtgärder.
Inlösen och rivning (flytt) av byggnader. (2)
Skyddsvall och erosionsskydd.
Spont i strandlinje.
Schaktning. Fyllning. Bäckomgrävning. Erosionsskydd.

Även i Norge, där det är NVE som prioriterar förebyggande åtgärder, är det den sammanvägda sannolikheten och konsekvensen som utgör prioriteringsgrund för att vidta riskreducerande åtgärder (Solheim, 2010).
Sammanfattningsvis
Mer än hälften, 11 av 21 slutliga, ansökningar som rör översvämningar, ras och skred beviljades. Det var risken, d.v.s. sannolikheten för att händelsen skulle inträffa samt dess konsekvenser som var största motivet till varför en åtgärd motiverades. Avslagen berodde på mindre risk
än de som beviljats, men också angavs bristande underlag. Vissa av de ansökningar som
angavs ha bristande underlag ombads komma in med kompletteringar eller göra en ny och
förbättrad ansökan vid nästa ansökningstillfälle.
Vår slutsats är att, även om den inte i rapporten är konkret vad, att det finns information i ansökningarna som skulle kunna vara kunskapshöjande avseende vad kommuner ser nödvändigt
att åtgärda och kostnader för detta.
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6

Intervjuer

Baserat på de resultat som framkom i den studie som gjordes inom Klimat- och sårbarhetsutredningen avseende kommunernas hantering av översvämningar, ras och skred (SOU2007:60;
Viehhauser et al., 2006) har det inom ESS-projektet gjorts uppföljande intervjuer med företrädare för svenska kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Syftet har varit att öka
och uppdatera förståelsen för hur arbetet med karteringar, fördjupade utredningar och åtgärder
görs. Vi har också undersökt vad som anses fungera mindre bra och vilka förslag på förbättringar som finns. Vi har även försökt göra en första inventering avseende värdering av nytta
med karteringar, hur de används i planering och vilka aspekter som beaktas då ett område
väljs för att gå vidare med och de åtgärder som eventuellt vidtas.
Frågeställningarna har i princip varit samma för samtliga personer vi intervjuat, men de skiljer
sig något i sammanställning och utformning beroende av om vi intervjuat en representant för
en kommun, länsstyrelse eller myndighet. I bilaga 2 finns intervjuunderlaget som använts för
intervjuer på kommunal nivå.
Val av kommuner och myndigheter har gjorts i samverkan med MSB och den referensgrupp
som finns till projektet. Ett viktigt kriterium är att vi i första hand valt kommuner som arbetar
systematiskt och medvetet med ras och skred.
I samtliga kommuner har en politiker, räddningstjänst samt minst en tjänsteman från planering, säkerhet eller teknisk förvaltning medverkat. Följande kommuner och organisationer har
ingått i våra intervjuer:
Kommuner
Ale
I Ale har översiktlig stabilitetskartering i klass 1 utförts år 2001. Stabilitetsklass 1 innebär
att både förstudie och stabilitetskarteringar har utförts enligt den nyare metoden från 1997
i skala 1: 5000.
Bollnäs
Översiktliga stabilitetskarteringar har utförts i klass 1 år 2008.
Kungsbacka
I Kungsbacka har en översiktlig stabilitetskartering i klass 2 utförts. Det innebär att förstudie och stabilitetskartering har utförts i skala 1: 10 000-1: 5000 mellan år 1992-1996,
enligt den äldre metoden. I Kungsbacka utfördes stabilitetskarteringen 1993.
Lerum
I Lerum har översiktlig stabilitetskartering i klass 1 utfört som redovisades år 1998.
Lidköping
Översiktliga stabilitetskarteringar har utförts i klass 1 år 2008, dvs. med den nya metoden
där förstudie och stabilitetskartering ingår i skala 1: 5000.
Lilla Edet
Lilla Edet har kända risker för skred. Det finns flera kända inträffade händelser i Lilla
Edet. De översiktliga karteringar som gjorts för Lilla Edet är av karteringsklass 1. Detta
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innebär att det finns en förstudie och en stabilitetskartering enligt metod från 1997. Karteringen var slutförd 2002. Det finns även en skredriskanalys för Lilla Edets östra sida
(Hagberg & Schälin, 2004).
Sollefteå
En förstudie och översiktlig stabilitetskartering har utförts enligt nya metoden, klass 1.
Studie och kartering utfördes år 2007.
Sotenäs
I Sotenäs har förstudie och översiktlig stabilitetskartering utförts enligt den äldre metoden
och är av karteringsklass 2.
Sundsvall
I Sundsvall finns förstudie och översiktlig stabilitetskartering i klass 1, utförd år 2007.
Umeå
I Umeå utfördes en förstudie och översiktlig stabilitetskartering år 1998 och är av karteringsklass 1.
Åre
I Åre har förstudie och översiktlig stabilitetskartering utförts i karteringsklass 2, dvs. den
äldre metoden mellan 1992-1996.

Myndigheter
Länsstyrelsen Västra Götaland (Chef för skydd och säkerhet)
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Trafikverket
Boverket
Även SGI:s myndighetsfunktion har medverka

40

7

Resultat av intervjuer

7.1

Översiktliga stabilitetskarteringar

7.1.1

Nyttjande av översiktliga stabilitetskarteringar

Bland de politiker som intervjuats är det hälften som känner till att det finns översiktliga stabilitetskarteringar i kommunen. Samtliga tillfrågade politiker uttrycker dock att man ser, eller
kan se, nytta med sådana karteringar. I de kommuner där man vet att de finns anger man
också att kommunen själv har nytta av dem. I en kommun där man tidigare haft synpunkter på
karteringarna anser man att man kommer att få användning av dem när de uppdaterats.
Bland tjänstemän inom de tillfrågade kommunerna känner samtliga till MSB:s översiktliga
stabilitetskarteringar. Nyttan av dem anses variera. I fyra kommuner anger man att man inte
använder dem aktivt. Anledningen till att inte använda dem aktivt anges vara att det inte har
förekommit några händelser som gjort att man anser sig behöva använda dem, att det inte
finns medel avsatta för att arbeta med stabilitetsrelaterade risker eller att man använder egna
erfarenheter och den kunskap man har själv inom kommunen istället för de översiktliga karteringarna. Karteringarna används mer för att bekräfta det man redan känner till. Några av de
intervjuade tjänstemännen påpekar att redan innan man hade tillgång till de översiktliga karteringarna arbetade man förebyggande. I dessa kommuner var resultaten som redovisades vid
presentationen av de översiktliga stabilitetskarteringarna inte överraskande. Inom de flesta
tillfrågade kommuner används de emellertid även aktivt. Man anser sig då haft nytta av dem
och man använder dem bland annat för att skapa en första bild när man tittar på ett område.
För räddningstjänsten varierar behovet av de översiktliga karteringarna. I några kommuner
används de som kunskapskälla men några påpekar att nyttan av dem inom det egna arbetet är
begränsad. Räddningstjänst är oftast inte involverad i det förebyggande arbetet, men det förekommer i ett fåtal kommuner såsom Sotenäs, Umeå och Sundsvall. Räddningstjänsten i en
kommun sammanfattar det som gäller för många kommuner: ”När räddningstjänst svarar på
planremisser och bygglov så bevakas i första hand brandskydd, utrymning och risker i förhållande till farligt gods och liknande. Man tittar inte riktigt på stabiliteten. Inte heller i ett akut
skede tittar man på de översiktliga stabilitetskarteringarna. Man kan dock få lite kunskapsuppbyggnad genom karteringarna, så det är bra att de finns tillgängliga. Men det är inte allmän kunskap för alla räddningsledare”.
På frågan hur man använder de översiktliga stabilitetskarteringarna var det övervägande de
som arbetar på tekniska enheter eller planenheterna som kunde svara på exakt hur man använder dem. Dock kände både Räddningstjänst och planenhetsrepresentanten till karteringarna. . Bland tillfrågad Räddningstjänst är svaret i allmänhet att hur man inom kommunen använder materialet bestäms av kommunens tekniska enheter, kommunens säkerhetsstrateg
och/eller kommunens planenhet.
De översiktliga stabilitetskarteringarna används i de flesta kommuner för att få en indikation
på om det föreligger någon risk. Karteringarna används även som ett stöd i planprocessen där
man anger att de används som ett grovt underlag och stöd för att indikera risk i början av
planprocesser, vid upprättande av översiktsplaner (ÖP) och även i arbetet med detaljplaner
(DP) samt för bygglov. Karteringarna ingår i översiktsplanerna för ca hälften av de tillfrågade
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kommunerna. I Sundsvall kommun ingår de också som underlag i den klimat- och sårbarhetsstrategi som håller på att tas fram.
I Sotenäs kommun är det framförallt grova havsvattenkarteringar som man tar hänsyn till i
anslutning till ÖP.
Av de intervjuade myndighetsrepresentanterna varierar kunskapen om de översiktliga stabilitetskarteringarna. Hos Naturvårdsverket känner en av tre till dem och hos Skogsstyrelsen känner inte den som intervjuats till dem. Övriga tillfrågade känner till dem. Samtliga kan oavsett
om man känner till dem eller inte se att de bör fylla viktiga funktioner genom att utgöra ett
grundläggande informationsmaterial. Länsstyrelsen Västra Götaland anger att man har stor
nytta genom att påpeka att ”De är helt avgörande för fysisk planering och långsiktig markanvändning för aspekter som länsstyrelsen ska pröva inom säkerhet. De är helt enkelt grundläggande i den långsiktiga markanvändningen ”.
7.2 Detaljerade och fördjupade utredningar inom kommuner
På frågan om man gått vidare med detaljerade och eventuella fördjupade utredningar i de från
översiktlig kartering utpekade områdena, har de flesta kommuner på något sätt gått vidare
men i vilken omfattning varierar mellan olika kommuner.
I flera kommuner har man gått vidare med detaljerade och fördjupade utredningar (t.ex.
Sundsvall). I Umeå har man gjort det för områden som ska exploateras och för ett område
med en cykelväg där stabiliteten var dålig.
I Lidköping har man inte gått vidare med utredningar baserat på de översiktliga karteringarna
såvida man inte har för avsikt att exploatera ett område och det visar sig att det inte finns tillräcklig kännedom om stabiliteten. Under sådana förhållanden går man vidare med geotekniska undersökningar. Det finns exempel på områden längs Lidan som är markerade i karteringarna och där mer undersökningar kommer att göras i samband med exploatering. I Lidköping anser man också att de översiktliga stabilitetskarteringarna borde läggas med i kommunens översiktsplan eller i en handlingsplan. Det kostar pengar att gå vidare vilket man därför
inte alltid valt att göra.
I Sollefteå har man gått vidare med de översiktliga stabilitetsutredningarna genom att följa
upp med okulära besiktningar som i vissa fall lett vidare till geotekniska mer detaljerade utredningar och undersökningar. Man anger också att de översiktliga stabilitetsutredningarna
ligger till grund för kommunens medverkan i projektet ”Säkra Siltslänter”8.
I Kungsbacka anger man att man enbart gör utredningar då man vet att man skall bygga: ”I
Kungsbacka så är det oftast dåliga förutsättningar för att bygga, med ca 80 m lera osv, så det
görs ju alltid geotekniska undersökningar när något större ska byggas. Det gjordes en undersökning i början av 90-talet då å-fåran drogs om och grus lades på slänter. Det är nog det
enda stället man gjort några direkta åtgärder vid. Det är inga större nivåskillnader i Kungsbacka heller, utan det som händer är att slänter i ån kan ge med sig”. Ett tillägg till denna
kommentar från SGI:s myndighetsfunktion är att det finns kantstråk som inte uppfyller till-

8

”Säkra Siltslänter” är ett FoU projekt med fokus på portrycksmätningar som vid tiden för intervjuerna utfördes
i samverkan med SGI (Peter Zackrisson).
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fredsställande säkerhet mot stabilitetsbrott ca 30–40 m in från ån. Detta kan innebära att större
områden än bara å-slänten ger med sig (Hultén, 2011).
I Sotenäs kommun anger man att det framförallt är grova havsbottenkarteringar som man går
vidare med för detaljerade och fördjupade analyser. Dock gör man stabilitetsutredningar i
områden som ska exploateras.
För kommuner som har erfarenhet av skredrisker anser man att detta är vardagsfrågor. Man
kräver såväl fördjupade som detaljerade utredningar i områden som utpekats ha behov av ytterligare utredningar vid detaljplanering. Framförallt använder man dem i planeringen.
I kommuner längs det skredbenägna Göta älv använder man även de skredriskanalyser som
gjorts för Göta älv (Alén et al., 2000, Hultén, 2005, SGI, 2012). Dessa innefattar inte bara
sannolikheten för skred utan även konsekvensen av skredet. Risken bedöms utifrån en riskmatris, se figur 5, som utgörs av talpar för sannolikhet och konsekvens. Ju högre talparsvärde
desto större risk.
7.2.1

Skredriskanalyser Göta älv

Regeringen gav i ett särskilt regleringsbrev 2008 (M2008/4694/A) ett uppdrag till Statens
geotekniska institut (SGI) att utföra en kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med
anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden i älven. Uppdraget innefattade en samlad
riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och värdering av de konsekvenser som
skred kan ge upphov till. Genom att identifiera olika riskområden gjordes en bedömning av
var geotekniska förstärkningsåtgärder kan vara nödvändiga.
Risken anges i tre skredriskklasser: låg, medel och hög skredrisk. Låg risk utgörs av låga talpar. Hög skredrisk innebär stor sannolikhet för skred (sannolikhetsklass 4 och 5) med stora
konsekvenser. När konsekvensen och sannolikheten bedöms som medelhög-hög skredrisknivå, rekommenderas detaljerade utredningar inom bebyggda områden för att säkerställa om
risken är acceptabel eller om stabilitetsförbättrande åtgärder är nödvändiga. Vid planering av
ny bebyggelse eller anläggningar krävs alltid detaljerade stabilitetsutredningar.
Risken redovisas som skredriskklass i kartform för de områden som ingår i utredningen, se
figur 5. I figur 5 beskrivs den skredriskmatris som används inom Göta älvutredningen (SGI,
2012a) tillsammans med hur den presenteras i kartform i Göta älv-utredningen (Tremblay et
al., 2012). Principen är densamma, med vissa uppdateringar och smärre förändringar, som i de
skredriskanalyser som utfördes innan Göta älv-utredningen (Alén et al., 2000, Hultén, 2005).
Från Figur 5 kan man till exempel se att för ett område med påtaglig sannolikhet för skred så
är riskklassen hög för konsekvensklasserna 2, 3, 4 och 5. Om det istället är en viss sannolikhet
för skred (sannolikhetsklass 3) och lindriga konsekvenser (konsekvensklass 1) anses det föreligga en låg skredrisk under dagens förhållanden. Vid en ringa sannolikhet för skred (sannolikhetsklass 1) anses skredrisken låg för samtliga konsekvensklasser.
Hur sannolikhetsklassen för skred respektive konsekvensklasserna tagits fram finns redovisat
i Göta älvutredningens slut- och delrapporter (SGI, 2012a; Andersson-Sköld, 2011a;b). Beskrivning av skredriskanalyser som gjorts före Göta älvutredningen finns bland annat redovisade i Alén et al (2000) och Hultén (2005).
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I den skredriskkarta som visas i Figur 5 finns även illustrerat förväntad erosionsförändring vid
förändrat klimat samt en indikation om var det finns sammanhängande kvickleraområden
(SGI, 2012b).

Figur 5. Skredriskmatris och exempel på hur resultaten redovisas i kartform (SGI, 2012a;b).

7.2.2

Generella iakttagelser och påpekanden av SGI

Ett generellt påpekande från SGI:s geotekniker och myndighetsfunktion är att man hos många
kommuner inte har kunskap om skillnader i användning av karteringen för befintlig bebyggelse och för exploatering (Hultén, 2011, Lundström, 2011). Vi vill därför en gång till poängtera att såväl de översiktliga stabilitetskarteringarna som skredriskanalyserna gäller för dagens
bebyggelsesituation, dvs. befintlig.
Vid ny-exploatering, eller andra markanvändningsförändringar, kan stabiliteten förändras
vilket innebär att man alltid rekommenderas att utföra en detaljerad stabilitetsutredning i samband med ny-exploatering och detaljplaneläggning (se även avsnitt 2.1.2).
7.2.3

Efterfrågan på underlag

Inom samtliga kommuner som intervjuats efterfrågas såväl de översiktliga karteringarna men
framförallt tidigare utförda utredningar av exploatörer och dess konsulter. I alla utom en av de
tillfrågade kommunerna lämnar man ut såväl äldre som nya handlingar. Tidigare utredningar
anses utgöra bra underlag för att få en kunskapsbild att utgå ifrån. Man förutsätter att geoteknikerna kan tolka informationen, dess kvalitet och på rätt sätt använda den. I endast en av
kommunerna anger man att man inte ger ut tidigare utredningar i samband exploatering. För
detta anger man två skäl: ansvarsfrågan och för att man anser det viktigt att upprätthålla
färskhet och riktighet i materialet som man delger.
Sammanfattningsvis
De flesta kommuner som ingår i denna studie har på något sätt gått vidare med detaljerade
och eventuella fördjupade utredningar baserat på redovisade resultat från de översiktliga stabilitetskarteringarna. Omfattning varierar dock mellan olika kommuner
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Vi vill poängtera att såväl de översiktliga stabilitetskarteringarna som skredriskanalyserna
gäller för dagens situation och vid nyexploatering och vid detaljplaneläggning skall det utföras en detaljerad stabilitetsutredning (se även avsnitt 2.1.2).
7.3 Områden som behöver åtgärdas
På frågor som berör åtgärder och prioritering av områden har vi även haft för avsikt att få
fram information om hur man arbetar med översvämningar. Fokus har dock huvudsakligen
varit på frågor som rör ras och skred. Svaren varierar med avseende på hur man identifierat
områden som behöver åtgärdas. I den övervägande delen av kommunerna som intervjuats,
alla utom två, har man identifierat områden med stabilitetsproblem som behöver åtgärdas. Det
vill säga områden som enligt redovisning på kartorna med översiktliga karteringar ligger i den
klass som anges kräva åtgärder (se figurerna 1, 2 och 5).
Inom en av de kommuner som ingick i studien har man identifierat 23 områden som behöver
åtgärdas. I ett av dessa områden var det först i samband med den detaljerade utredningen man
identifierade att detta var ett område med oacceptabel risk. (Detta är helt i överensstämmelse
med syftet med översiktliga skredriskanalyser och stabilitetskarteringar, d.v.s. att områden
som skall utredas mer enligt såväl de översiktliga karteringarna som enligt SGI:s skredriskanalyser kan resultera i såväl att skredsannolikheten eller risken bedöms som ringa alternativt
att åtgärder måste vidtas, se avsnitt 2.1.2).
Som underlag för hur man prioriterar anger man att risken, d.v.s. sammanvägningen av sannolikheten för att en händelse skall inträffa och konsekvenserna av denna händelse, är av stor
betydelse. Med konsekvenser anger man bostäder, och i första hand för permanent boende,
följt av infrastruktur. Detta gäller samtliga kommuner som tillfrågats. I två kommuner ingår
även områden där man planerar bygga ut och man prioriterar om det finns ett aktivt och rörligt friluftsliv i områden för förebyggande åtgärder.
Majoriteten av dem som intervjuats inom kommunerna anser sig inte sakkunniga inom området skred, ras och översvämning. Man anger sig emellertid tillräckligt kunniga för att kunna
beställa och använda sig av konsulter och andra experter. Till exempel anger man att man
kontaktar SGI:s myndighetsfunktion som ger råd om hur man bör agera.
Utgångspunkten för prioritering av områden som skall åtgärdas är risken9. Det vill säga man
har en bedömning som baseras på sannolikhet och konsekvens. En av Göta älvkommunerna
anger att de använder den riskklassning som finns presenterad i kartform som resultat av
skredriskanalyser för området (se figur 4). Inom områden där det krävs vidare utredningar,
eller där det är en oacceptabel risk, har kommunerna även ibland egna prioriteringar. Till exempel:
a. i första hand bostäder för permanent boende
b. i andra hand områden med aktiva verksamheter eftersom dessa i första hand är
fastighetsägarens ansvar. I princip informerar kommunen enbart dessa fastighetsägare. Kommunen kan inte förelägga.

9

Med risk avses i detta dokument den definition som oftast används av tekniker, d.v.s risk = sannolikhet x konsekvens.
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I en av de intervjuade kommunerna har man, vid intervjutillfället, inte med åtgärder avseende
skredrisk i sina detaljplaner. Detta kan, enligt PBL 2010, komma att krävas. Man anger vidare
från kommunens sida, att när enskilda områden detaljplaneras kan det visa sig att man borde
beakta skredrisken. Man känner grovt till var riskerna finns, men man har inte gjort fördjupningar eller prioriteringar. Prioriteringar avseende åtgärder för skredrisker görs baserat på den
befintliga kunskap man har men man utför inte systematiska bedömningar. Detta innebär i
praktiken att om det har visat sig/eller visar sig vara uppenbar risk så vidtar man åtgärder eller
initierar fördjupade utredningar. Man nämner också en relativt nyligen inträffad incident, som
man anser enbart orsakades av mänsklig aktivitet, och som kommunen anser att man sannolikt
inte kunnat förhindra eftersom man inte var förvarnad. Från SGI:s myndighetsfunktion anser
man, å andra sidan, att detta område ligger inom ett större område som har visat sig behöva
åtgärder.
I en av de intervjuade kommunerna, Lidköping, har man i dagsläget inte identifierat några
skredriskområden som behöver åtgärdas. Man anger att det vid intervjutillfället pågick ett
forskningsprojekt10, där kommunen är en av fallstudiestäderna. Inom detta projekt pågår viss
utredning och kanske det därefter kommer att visa sig att det finns skredriskområden. Det
finns dock tidigare identifierade skredriskområden i vilka förebyggande åtgärder har vidtagits.
I dessa har man bland annat anlagt erosionsskydd och för vissa delar av skredriskområdet löst
in fastigheter och anlagt en park. Det som drog igång åtgärderna utmed vattendraget Lidan var
att man upptäckte sprickbildningar i sjukhuset. Detta arbete startades innan översiktliga stabilitetskarteringar fanns för området.
När det gäller översvämningar, så har man bland några av de kommuner som intervjuats gjort
prioriteringar där risken för översvämning förekommer. Detta gäller alla kustkommuner,
d.v.s. såväl de som ligger vid havet som Vänerkusten. Prioriteringen baseras på risken, d.v.s.
sannolikhet för och konsekvens av översvämning.
Till exempel så är en ort med stor sannolikhet för och konsekvens av översvämning, Spikens
fiskeläge, samt av samma skäl innerstaden i Lidköping, prioriterade områden för Lidköpings
kommun. I denna kommun är även kustremsan aktuell av samma skäl. Inför åtgärder och underhåll av befintliga vallar krävs dock dialog med markägarna. Det finns risk för minskad
framkomlighet på vägarna. Där skulle det, i varje fall för denna kommun, vara aktuellt att ge
stöd från kommunen till markägarna.
I en annan kommun har man vidtagit översvämningsåtgärder vid ett större köpcentra. Andra
områden åtgärdades genom backventiler i avloppsledningar, upphöjning av pumpstationer
samt installation av reservkraftaggregat.
Sammanfattningsvis
I den övervägande delen av kommunerna som intervjuats har man identifierat områden med
stabilitetsproblem som behöver åtgärdas. Utgångspunkten för prioritering av områden som
skall åtgärdas är risken, d.v.s. den sammanlagda bedömningen av sannolikhet för skred, eller
översvämning, och dess konsekvens.

10

Till exempel Interreg projektet SAWA
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7.4 Klimatförändringar
I samtliga kommuner som intervjuats belyser man klimatförändringar på något sätt inom sin
kommun. Frågan diskuteras och påverkar beslut som fattas. Exempelvis har kommuner infört
egna koldioxidbudgeter som bl. a. styr över resande från flyg till tåg. I vissa kommuner har
man också börjat diskutera klimatrelaterade risker såsom översvämningar, ras och skred även
om man inte tar hänsyn till dem på övergripande nivå.
I vissa frågor, och i vissa kommuner, arbetar man något mer aktivt med klimatrelaterade frågor. Nedan ges exempel på kommuner där man arbetar med klimatrelaterade risker i sin planering.
I Umeå kommun arbetar man alltmer med klimataspekter kring stabilitetsfrågor. Dock påpekar man att konsulterna inte alltid vet hur klimataspekter ska hanteras i samband med utredning av stabilitet. Man efterfrågar därför riktlinjer.
I Sundsvall har man ett projekt som heter ”Klimatanpassa Sundsvall”. Man anger att ett problem som kan kopplas till klimatet är slamströmmar som leder till att Selångersån däms upp
med översvämning som följd. I projektet har SMHI tagit fram både en hydrologisk och hydraulisk modell som kan användas för att följa flödet. Inom projektet diskuteras varningsbehov
vid dammbrott i Ljungan och det påpekas att det kan finnas behov av varningssystem för
skred som kan uppstå i samband med dammbrott. Inom kommunen diskuteras även om det är
markägarna eller kommunen som bör ansvara för upprensning av träd m.m. D.v.s. man för en
diskussion om kommunen bör hjälpa till eftersom det vore moraliskt och praktiskt.
I Sollefteå har man en egen handlingsplan inom kommunens ras- och skredgrupp. Gruppen
arbetar med att ta fram en rapport avseende kommunens ras- och skredrisker. Inom detta arbete pekar man på möjliga negativa konsekvenser avseende skred och ras som kan uppkomma
till följd av klimatförändringar.
För Lidköpings kommun kommer underlag bland annat att tillhandahållas från ett (vid denna
studies genomförande) parallellt pågående forskningsprojekt11. De nya resultaten kan beakta
att det kommer mer regn oftare, men specifika siffror används inte. Dock används Klimatoch sårbarhetsutredningen ofta i kommuns arbete. Den senaste ÖP i Lidköpings kommun är
från 2003 och klimatfrågan finns inte med i den. Ingen ny ÖP planeras för tillfället, men klimatfrågan kan komma med som ett tillägg eller i nästa aktualisering av ÖP.
I kustkommuner, Sotenäs och Kungsbacka, tar man i sin planering hänsyn till havsytenivåhöjningen och ökad nederbörd vilket kan leda till ökad översvämningsrisk. Man diskuterar
olika lösningar. I Sotenäs kräver man vattenmagasin och fördröjningsmagasin t.ex. vid nybyggnation av bostäder. Inom kommunen har man redan idag stora bekymmer i områden där
marken är hårdgjord. Det pågår för närvarande projektering av kommunens största reningsverk som kommer att anläggas med en lägsta färdig golvnivå som följer länsstyrelsens rekommendationer.
I Ale och Lilla Edets kommuner har man delvis med klimatförändringar i arbetet med utredningar, prioriteringar och åtgärder. Inom Ale kommun har man satt en gräns för lägsta tillåtna
färdiga golvnivå vid nybebyggelse. I Lilla Edet har man, vid intervjutillfället, ännu inte tagit
beslut på lägsta tillåtna golvnivå mer än för ett område. Detta är ett delområde inom kommu11

SMHI:s simuleringar för vattenflöden och vattenstånd i Lidköping inom projektet SAWA
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nen som skall exploateras (Lödöse). Där rekommenderar Länsstyrelsen bebyggelse med lägsta
golvnivå på över + 2,5 m. Även om man inte tagit beslut om lägsta tillåtna golvnivå generellt
i kommunen tar man i ÖP och planprogram hänsyn till högsta högvattennivå enligt de regionala klimatscenarierna från SMHI. Såväl i Ale som Lilla Edets kommuner väntar man på
kommande utredningar avseende Vänern – Göta älv. Ännu anser man sig veta för lite avseende tappningen av Vänern och påverkan på Göta älv för att kunna ta med dessa aspekter i sin
planering.
7.4.1

Osäkerhet i underlag

En anledning till att man inte arbetar mer aktivt med att ta hänsyn till klimatförändringar och
naturolycksrisker annat än på diskussions-, eller ”påpekandenivå” är att man anser att informationen är otydlig. Man anser att det informeras mycket om klimatförändringar men inte tillräckligt tydligt för att konkret kunna ingå i kommunens arbete. Det efterlyses också att det
behövs tydligare signaler från myndigheter av hur man ska agera. En av de intervjuade uttryckte: ”Det kommer nog inte vara kommunfullmäktige i en liten kommun som börjar besluta
om åtgärder för en massa miljoner när grannkommunen samtidigt planerar en sjöstad. Det
blir en mycket mer attraktiv kommun, men samtidigt vet man inte hur det kommer att se ut där
om 50 år. Så tydligare besked från staten behövs”.
En svårighet med att ta hänsyn till klimatförändringar i kommuners planering är att man inte
anser sig veta vad det innebär. Ibland diskuteras en havsytenivåhöjning på 0.6 m och ibland
en höjning på upp till en eller två meter. Denna osäkerhet i underlag, kunskap och prognoser
är svår att hantera för kommunerna. Ett storregionalt samarbete skulle kunna förenkla arbetet.
En stor risk som påpekas med såväl klimatförändringar som klimatvariationer är att man i
många av Sveriges kommuner har dimensionerat för det klimat som varit tidigare, t.ex. på
1960-talet. Det vill säga man utgår från mätningar under en viss period och tar inte hänsyn till
eventuella förändringar som kan uppkomma i förhållande till denna period. Detta har betydelse inte minst för den kommunala dagvatten- och avloppshanteringen som inte är dimensionerad för dagens klimatvariationer och ännu mindre för ökad nederbörd i allmänhet och för
extremnederbörd i synnerhet. För att minska riskerna föreslås att man kan/bör införa mätsystem av nederbörd på ett flertal platser inom kommunen. Detta löser inte problemet, men ger
en beredskap och åtgärder för att minska konsekvenserna kan vidtas i tid.
En av de intervjuade kommunerna påpekar betydelsen av osäkerheter som förekommer idag
till följd av att man sedan 1995 inte har kontinuerliga platsinspektioner inom kommunen utan
kvalitetsansvariga som huvudsakligen utför sitt arbete från/vid skrivbordet. Man har därmed
tappat den visuella kontrollen, förståelsen och förmågan att göra en riskbedömning av ett område. Att man idag inte gör visuella inspektioner gör också att risker kopplade till lastförhållanden (tunga laster på marken), eller andra aspekter, som man inte kan kontrollera ökar. En
sådan risk är till exempel ekonomibyggnader inom jord- och skogsbruk eller markuppfyllnader som inte är mark- och bygglovspliktiga. Det vill säga att de kan finnas inom känsliga
skredriskområden utan att man har kunskap om dess existens.
I Åre har man en annorlunda motivering till varför man inte arbetar aktivt med klimatförändringsrelaterade frågor. Man anger som ett skäl att bygginvesteringar inte har så lång livslängd.
Ett annat skäl är att kommunen redan idag allt mer försöker vinkla turismen mot sommarturism. Åre har redan idag ett mycket varierande nederbördsmönster med ojämna vinterförhållanden. Både stora regnmängder och skred förekommer i området. Man är van vid problem
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med slamströmmar. Man anger att klimatfrågan mest handlar om strategisk planering för att
stärka turismnäringen i Åre under sommaren.
7.4.2

Nationella utredningar

Man påpekar vid intervjuer att de större nationella utredningar som görs, eller gjorts såsom
klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60), är av stor betydelse eftersom kommuner
inte själva har råd med den fördjupning som kanske behövs.
En av kustkommunerna påpekar att man är glad för att det initieras utredningar och projekt
som börjat titta på havsvattennivåändringar utöver de studier som gjorts för ”de stora sjöarna”. Det anses som angeläget att få med Västerhavet i risk- och sårbarhetsanalyser och i diskussionen kring åtgärdsbehov. Man ser positivt på en ansökan som drivs av länsstyrelsen och
som innefattar ett flertal kommuner i länder omkring Skagerack och Kategatt.
I en kommun vid Göta älv anges man också att man ser mycket positivt på den utredning som
pågår avseende ras och skred i Götaälvdalen12 och som utförs av SGI. Man ser det som en stor
tillgång för kommunen, och samtliga kommuner längs Götaälvdalen, att få förbättrade utredningar och underlagsinformation som man annars inte skulle kunna få tillgång till. Exempel
på sådan kunskap är bottentopografi i älven och eventuell erosion nedanför/under erosionsskydden. I samma kommun anger man att man anser att det är kommunens skyldighet att informera kommunens fastighetsägare i takt med att man inom kommunen får ökad kunskap
kring klimatrelaterade risker.
Sammanfattningsvis
I samtliga kommuner som intervjuats belyser man klimatförändringar på något sätt. Frågan
diskuteras och påverkar beslut som fattas. En anledning som anges till att man oftast inte arbetar aktivt med att ta hänsyn till klimatförändringar och naturolycksrisker annat än på diskussions-, eller ”påpekandenivå” är att man anser att hanteringen av klimatfrågan är otydlig
och att det finns stora osäkerheter. Man anser att det finns mycket information om klimatförändringar men inte i sådan detaljeringsgrad för att konkret kunna ingå i kommunens arbete.
En majoritet av de som intervjuats anser att det finns behov av extern rådgivning avseende
naturolyckor både med hänsyn till dagens klimat och med hänsyn till förväntade klimatförändringar. Det finns ett behov av checklistor, guider och riktlinjer och extern expertkunskap.
Även stora nationella utredningar är av nytta för kommunerna.
Det anses vara svårt för en enskild kommun att ta beslut om kostsamma utredningar och åtgärder som kan påverka på såväl lång som kort sikt i ett kommunalt sammanhang. Det efterfrågas även tydligare nationella riktlinjer.
7.5

Lärande från tidigare händelse

7.5.1

Kännedom om och nyttjande av MSB:s naturolycksdatabas

Kunskapen om MSB:s naturolycksdatabas varierar beroende på vem som får frågan. Generellt
anser inte politiker som intervjuats att det ligger inom deras intresse, kunskaps- eller ansvarsområde. Hos planeringspersonal känner man i allmänhet inte till databasen medan däremot
12

Regeringen har gett Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag att under perioden 2009-2011genomföra en
skredriskkartering för Göta älvdalen - ”Göta älvutredningen”.
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Räddningstjänstens personal och riskstrateger i allmänhet känner till den. Generellt gäller för
de som känner till att den finns att man någon gång använt den. Två av de intervjuade nyttjar
också databasen. Den används då för att analysera vad som skulle kunna hända inom den egna
kommunen och även i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Detta för att få en uppfattning
om möjliga potentiella händelser samt för att få information, erfarenhetsåterföring, bygga upp
referensscenarier och för att få exempel (”goa tips”).
Av de tillfrågade är det endast en person som arbetar inom Räddningstjänst som anger att man
bidragit med information till databasen. De flesta tillfrågade anser dock att det i princip kan
finnas nytta med en databas och några anger att de skall gå in i databasen nu när de har fått
frågan. Men man påpekar att det också finns andra informationskanaler såväl via internet generellt som via till exempel MSB:s nyhetsbrev, rapporter på MSB:s hemsida om de större
händelserna och SOS Alarms Samverkanswebb där man kan få rapporter precis när det händer
(i nutid). Man kan även kontakta andra kommuner som varit drabbade av en specifik olycka.
Även om man kan hantera situationer utan att ha tillgång till databaser så finns det behov av
dem. En av de intervjuade påpekar att det är bra med kunskap för personer t.ex. inom Räddningstjänsten som inte har egen erfarenhet av vissa händelser. Ras/skred är ganska ovanliga så
en nationell sammanställning är viktig.
7.5.2

Vad som skall ingå i en naturolycksdatabas

I databasen bör ingå hur räddningsinsatserna genomförs, information om utredningar och utvärderingar efter händelser. Det vill säga att det finns beskrivet vad som hände efter olyckan
och hur det hela finansierades, men också vad som gjorts i förebyggande syfte. Detta för att få
kännedom om bakgrund och valda åtgärder.
Ett förslag är att koppla databasen till en GIS-funktion. Det skulle förenkla om det fanns en
standardmetod för att skanna in kartor och underlag, kunna koppla dem till GIS samt att lagring sker så att de blir sökbara och användbara. Standarden skall gälla på nationell nivå. Sökningen ska kunna ske på nationell nivå men även på kommunal nivå. En av de intervjuade
svarade att man helst skulle vilja ha färdiga underlag för sin egen kommun, så mycket material och kunskap som möjligt, men påpekar samtidigt att man ska ha tid att ta del av allt. Det
vore även bra med en allmän checklista för kommuner vid händelse av skred.
I en Norrlandskommun påpekar man att det vid nationella utredningar och inventeringar oftast
fokuseras på problem kring leror, t.ex. Göta älv, Vagnhärad etc. Dessa förhållanden är inte så
intressanta för den egna kommunen. Istället önskar man tillgång till information från Norge.
De har mer liknande problem som norrlandskommuner (ras i bäckar, höga flöden i älvar osv).
Sådan information tror man skulle innebära att databasen skulle användas mer.
En av de tillfrågade kommunerna anger att man själva på ett bra sätt sammanställt och upprätthåller den information man behöver. Man har bland annat inom kommunen samlat och
sammanställt information kring tidigare inträffade händelser såsom flera översvämningar under 1990-talet. Det finns dokumentation i form av foton och inrapporterat i Core (rapporter
där all MSB statistik finns) och Solen (Kommunens egna GIS-system). Man har också jämfört
de översiktliga översvämningskarteringarna med ett översvämningstillfälle inom kommunen
och fann en god överensstämmelse med MSB:s 100-årsflödeskartering. Till följd av dessa
tidigare händelser har man byggt upp ett resursförråd.

50

Sammanfattningsvis
Kunskapen om MSB:s naturolycksdatabas varierar beroende på vem som får frågan. Generellt
är det Räddningstjänstpersonal och riskstrateger som känner till den. De flesta tillfrågade anser att det i princip kan finnas nytta med endatabas.
Det man anger som bör ingå i en databas är hur räddningsinsatserna genomförs, information
om utredningar och utvärderingar efter händelser. Det vill säga att det finns beskrivet vad som
hände efter olyckan och hur det hela finansierades, men också vad som gjorts innan. Detta för
att få kännedom om bakgrund och valda åtgärder. Ett förslag är att koppla den till GIS. Det
vore även bra med en allmän checklista för kommuner vid händelse av skred.
7.6 Nytta och kostnader med karteringar och förebyggande åtgärder
Kostnaden för utredningar avseende skred, ras och översvämningar beror på omfattning och
lokala omständigheter som kan variera rörande vad man utreder. Det är konsulter som utför
utredningarna och kostnaderna för utredningar som görs på uppdrag av kommunen har uppgetts variera från ca 50 000 SEK till 1 miljon SEK.
Det varierar hur man klarar att besvara vilka kostnader som är förknippade med att inte göra
utredningar. Enklast att svara har de mest erfarna, tidigare drabbade, kommunerna. Den uppenbara risken är att man inte gör de åtgärder som behövs och planerar utifrån fel förutsättningar. Till följd av att man inte har låtit utföra utredningar och därmed eventuellt inte upptäckt behov av förebyggande åtgärder utsätter man människor för onödig risk. Osäkerheter
kring risker kan vara kostsamma. I värsta fall är det kostnader i form av människoliv påpekar
en av de intervjuade. En av de intervjuade anser att det är sällan som människor omkommer i
naturolyckor. Vanligast är att bara materiella ting drabbas och då är det bara en fråga om
pengar. En av de intervjuade svarar att man kan utrycka det enkelt: Man ska inte bygga på
mark som inte är utredd (med avseende på sannolikheten för skred) då det skulle kunna medföra gigantiska kostnader.
En kostnad som är direkt påtaglig för kommunen är om en akut olycka uppkommer. Kostnaden för kommunen anges då kunna bli ”hur stor som helst” om det är kommunens fel att den
inte förebyggts. Den potentiellt största kostnaden som är förknippad med att inte göra utredningar är att kommunen är skadeståndsskyldig om man inte gått rätt till väga inom planlagda
områden där genomförandet återstår. Exempel kan vara om det anses vara kommunens ansvar
när det uppstår skador i samband med en översvämning. Försäkringsbolag har då betalat ut
ersättning och kommunen får i efterhand betala till försäkringsbolagen. Ett annat exempel är
händelsen med slamströmmar i Åre 2003. Kostnaderna för återställningsarbetet och översvämningarna var mycket stora för kommunen.
Skadeståndsskyldighet kan också bli aktuell till följd av tidigare kommunala beslut och aktiviteter som man idag inte har kunskap om. I princip anser man dock att om man uppfyller gällande krav ska situationen inte behöva uppstå. Det är normalt markägare eller deras försäkringsbolag får ta kostnaderna i samband med en akut olycka. Om det inte finns utredningar för
ett exploateringsområde, så får den som ska bygga ut hantera kostnaden. Ibland är kommunen
exploatör vilket innebär en kostnad för kommunen att utföra utredningar. Kommunen har ett
övergripande ansvar i samband med olycksrisk.
Utöver de direkta kostnaderna påpekar några av de intervjuade att de största kostnaderna kan
bli de indirekta kostnaderna om t.ex. liv, skola och infrastruktur drabbas.
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Samtliga kommuner, utom en, av dem som intervjuats har sökt statliga bidragsmedel från
Räddningsverket/MSB. Samtliga har fått alla eller några av sina ansökningar beviljade. Oftast
har de medel som ansökt om beviljats, d v s kommunen har stått för sin procentuella andel
vilken idag är 40 % (tidigare 20 %) av åtgärdskostnaden eller fastighetens värde. Ibland har
kostnaden blivit högre än beräknat och då har kommunen normalt fått stå för extrakostnaden.
I de intervjuade kommunerna gäller att för verksamhetsutövare är det fastighetsägaren som
skall stå för den procentuella andelen kostnaden
Kommunerna har också själva bekostat säkerhetshöjande åtgärder. Exempelvis har erosionsskydd har lagts ut i Lidan. För privat mark är det markägaren som skall bekosta den säkerhetshöjande åtgärden men kommunen kan söka bidrag från MSB för delfinansiering. I vilken
omfattning detta sker beror på respektive kommuns policy.
Sammanfattningsvis
För kostnader förknippade med att inte göra utredning om skred, ras och översvämning anges
att risken finns att man inte gör de åtgärder som behövs och planerar utifrån fel förutsättningar. Till följd av att man inte har låtit utföra utredningar och därmed eventuellt inte upptäckt
behov av förebyggande åtgärder utsätter man människor för onödig risk.
En kostnad som är direkt påtaglig för kommunen är om en akut olycka uppkommer. Kostnaden för kommunen anges då kunna bli ”hur stor som helst” om det är kommunens fel att den
inte förebyggts. Den potentiellt största kostnaden som är förknippad med att inte göra utredningar är att kommunen är skadeståndsskyldig om man inte tagit hänsyn till skred, ras och
översvämning på rätt sätt inom planlagda områden.
7.7 Kvalitet och behov av stöd
Hur man uppfattar kvalitén på karteringarna beror delvis på vanan att arbeta med dem. Alla
anger att man anser att MSB:s underlag (såväl översvämnings- som stabilitetskarteringar) är
översiktliga, summariska och generella. Kommuner där man haft ringa anledning att använda
dem anser att de inte är tillräckligt bra. Det man då avser är att man anser dem vara för grova
och inte tillräckligt uppdaterade varför de kan innehålla felaktigheter. Denna synpunkt bygger
i vissa fall på information från experter som pekat på behovet att göra förbättrade analyser. De
kommuner som har nyttjat dem som en indikation på var risker kan föreligga anser dock, i
överensstämmelse med de översiktliga karteringarnas syfte, att de är bra för detta ändamål.
Även i vissa kommuner där man har en större vana och erfarenhet av naturolyckor anser man
att de skulle kunna vara bättre. De kan vara lite för grova. Stora områden kan vara markerade
där det kanske inte finns stabilitetsproblem men även tvärtom, dvs. områden som inte är markerade. Man inser att det naturligtvis är en ekonomisk fråga, men man påpekar att man skulle
ha mycket hjälp om de översiktliga karteringarna var mer detaljerat utförda.
I de kommuner där man arbetar aktivt med riskfrågorna anser man sig i samband med det
fortsatta arbetet med karteringarna ha behov av hjälp av externa experter. I en kommun påpekar man att man även behöver stöd kring klimatanpassningsaspekter. Några av de intervjuade
påpekar att skredkommissionens rapport 3:95 (Anvisningar för släntstabilitetsutredningar) är
väldigt teoretisk. Man menar att det blir svårt att föra dialog med exploatörer utifrån de anvisningarna. Ett förslag är en ”dummies bok”, dvs. att en enklare informationshandbok vore nyttig att ge ut eller om det redan finns en sådan skrift bör den synliggöras bättre.
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Många använder SGI och vissa även MSB och Trafikverket som stöd i samband med fysiskplanering och man anlitar konsulter för att göra de geotekniska utredningarna. I de kommuner
där man arbetar mycket med skredrelaterade frågor, såsom till exempel Lilla Edet, är samverkan med och förtroendet för MSB och SGI:s myndighetsfunktion mycket stort och anses som
mycket viktigt.
I de kommuner där man just uppmärksammat problematiken har man behov av ytterligare
information och stöd. För vissa specifika områden, anser man sig dessutom ha väldigt stora
behov. Trots den externa hjälpen, bland annat från sig, känns osäkerheten stor. Även om det
inte är möjligt, önskar man att det fanns en extern myndighet som kunde ge tydligare besked.
Till exempel genom att säga att ”från och med nu tar vi det säkra före det osäkra och då innebär det detta och detta”.
Sammanfattningsvis
Man anser sig behöva ökat stöd i samtliga skeden från akut läge för räddningstjänst till arbete
med geotekniska aspekter vid fysisk planering och bygglovshantering. SGI har ett speciellt
regeringsuppdrag avseende stabilitetsfrågor längs Göta älv. Det innebär att kommuner kan få
stöd från SGI:s myndighetsfunktion i arbete med bygglov, marklov och detaljplaner. Vid arbete med översikts- och detaljplaner kan landets samtliga kommuner och länsstyrelser söka
stöd hos SGI rörande geotekniska säkerhetsfrågor. Man upplever/anger att det finns behov av
ytterligare stöd.
7.8 Tillgänglighet och erfarenhetsåterföring
Äldre handlingar finns i pappersform. Numera har man i de flesta kommuner som ambition att
lagra informationen i digital inskannad form. Man börjar alltmer sammanställa information
och underlagsmaterial liksom kartmaterial i GIS format. Sådan lagring förbättrar möjligheten
att enkelt söka och hitta information.
Hos samtliga intervjuade kommuner svarar man att dokumentationen över själva processen
inte fungerar så bra. Dock, ibland, när det är mycket juridiska aspekter eller aktiviteter så kan
det bli en god uppföljning till följd av de krav på dokumentation som den juridiska processen
i sig innebär, men inte i övrigt. Framförallt i samband med inträffade olyckshändelser görs en
sådan uppföljning i efterhand istället. Det har då varit alltför många involverade för att, framförallt ur ett förebyggande perspektiv, göra en tillräckligt nyttig och bra dokumentation av
beslutsprocesser. Det påpekas att det är viktigt att lära av tidigare olyckor för att lära sig till
nästa gång: Varför blev det så här, hur kunde vi ha gjort för att förhindra, osv. Det är också
viktigt att delge andra och återföra tillbaka. Det är bra att arbeta nära varandra mellan organisationer.
Ett förslag som gavs från några av de intervjuade är att man ser ut en organisatorisk roll, eller
en person, som ansvarig för att en sådan dokumentation görs. Dokumentation skall innefatta
beslutsprocessen, eller vid en akut händelse vem som gör vad. Det är emellertid viktigt att inte
behöva överarbeta materialet eller organisationen. Målet är att man skall ha lärt sig inför nästa
gång och att man kan använda den som underlag för vem som borde göra vad. Man anser att
det måste vara rim och reson i mängden arbete, d.v.s. det räcker med några rader/punktsatser.
De tillbud/nästan olycka rapporter som görs av Räddningstjänst borde utökas så att en slutrapport även innehåller ytterligare information. Det behövs en analys även efter händelsen
som förslagsvis görs av en relevant kommuntjänsteman utöver den person från Räddningstjänst som rapporterade om händelsen i fält.
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7.9 Organisation och ansvarsfördelning
Organisationen kring naturolyckor varierar från kommun till kommun. Nedan beskrivs därför
exempel från några av de kommuner som medverkat i intervjuerna.
7.9.1

Ale och Lilla Edet

Inom Ale kommun finns det en katastrofplan. Man har inom kommunen löpande jour med
tjänsteman i beredskap samt en beredskapsplan och beredskapsgrupp som kontinuerligt (någon gång per år) gör praktiska övningar. Man har också tagit fram ett förslag på handlingsplan
som lagts fram till kommunledningen. Man arbetar aktivt i förebyggande syfte och ansöker
hos MSB om bidrag för att utföra riskreducerande åtgärder. Samarbetet med MSB fungerar
mycket bra. Även samarbetet med SGI fungerar bra. Man anser att man får den hjälp man
behöver och att man i princip har tillräcklig kompetens, men det hade varit fördelaktigt med
ytterligare juridisk och geoteknisk kompetens och föreslår att det kan vara en möjlighet att
dela detta mellan flera kommuner
Inom Lilla Edets kommun har man mycket samarbete med SGI. Man anlitar konsulter från en
bred konsultbas. Man anser sig ha ett stort stöd och ett stort förtroende för SGI. Man samverkar med MSB i samband med statliga bidragsansökningar. Samverkan sker med räddningstjänst för att förbättra beredskapen inför olyckor och i samband med akuta insatser vid olycka.
Som beredskap inför stora olyckor finns en krisledningsorganisation inom kommunen som
övar/testar med jämna mellanrum. Man utför övningar 1-2 ggr per år såväl med som utan förvarning om att aktiviteten skall äga rum.
Samarbetet mellan kommunen och de organisationer som nämns ovan fungerar väl och ger
kommunen den kompetens man anser sig behöva. Kring de klimatrelaterade frågorna anser
man dock att det inte finns tillräcklig information, och att det råder för stor osäkerhet. Framför
allt gäller det översvämningsproblematiken.
Man påpekar att det finns för många nätverk med organisationer i och utanför kommunen.
Dessa drivs av enskilda frågor och man träffas oftast allt för sällan och arbetar inte med reella
fall. Nätverken består ofta av organisationer som även ingår i andra nätverk men inte alltid.
Vidare är flera, men inte alla, organisationers representanter samma i de olika nätverken. Det
finns ett behov av att omstrukturera och tydliggöra nätverken. Man anger att det vore fördelaktigare med färre grupper som träffas mer ofta och regelbundet, och att dessa arbetar mer
med verkliga situationer och övningar. Exempel på organisationer som ingår i nätverken är
Länsstyrelsen, Göta älv kommuner, Vänerkommuner, Sjöfartsverket, Trafikverket, SMHI,
SGI, etc.
7.9.2

Lidköping

När det gäller akuta händelser, t.ex. skred, finns det handlingsplaner och det finns en organisation för kriser. Vänerns förändring är emellertid ett långsamt förlopp och för detta, påpekar
man, går det givetvis inte att ligga i krisläge.
Avseende samverkan mellan externa och interna parter så fungerar det externa samarbetet och
samverkan när det gäller översvämning. Internt fanns det emellertid ett behov att öka kopplingen mellan förvaltningar. Man anser att det borde finnas kontaktpersoner på ett antal förvaltningar så att kunskap och kännedom om naturolyckor förs ut i respektive förvaltning. Det
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gäller framför allt teknisk service, samhällsbyggnad och kommunala bolag. Översvämningsfrågan anses också behöva få mer tyngd inom kommunen, men man finner också att det blir
successivt bättre. Frågan diskuteras mer nu, såväl inom kommunen som mellan flera kommuner.
De personer som intervjuats anser sig få den information och hjälp de behöver och man anser
att det finns tillräcklig kompetens inom kommunen. Man anser att det snarare är en fråga om
att prioritera arbetsuppgifter och eventuellt också förbättra organisationen så att kommunikation och dokumentation förbättras. Idag finns det ofta inte sammanflätat, utan att engagemang
och kunskap hos enskilda personer.
7.9.3

Sotenäs

Inom kommunen arbetar man tillsammans mellan olika förvaltningar med nya ÖP. Bygg och
plan, miljö och räddningstjänst jobbar mycket tätt ihop. Arbetet fungerar mellan förvaltningarna och man delger varandra sin kunskap och värderingar. Det anses dock att det finns utrymme att lära sig ännu mer av varandra inte minst avseende hög havsvattennivå och
ras/skred.
Inom kommunen har man gjort en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Denna har man tagit
fram i samarbete mellan olika förvaltningar, men merparten av arbetet har skett i samverkan
mellan Räddningstjänst och miljöförvaltningen. Arbetet med att ta fram en riskanalys påbörjades 2007 och man har idag en koppling mellan ÖP och RSA.
Merparten av den kommunala organisationen är med i en stab som har en väl fungerande
struktur. Plantjänstemän blir sambandspersoner. Det råder ett stort engagemang. De som tar
beslut skall i första hand vara de som även i vanliga fall fattar beslut. Om detta inte fungerar
så hanteras frågan uppåt i organisationen. Kommunens nämndemän kan definiera något som
en händelse redan innan den händer. Under sådana omständigheter vill man ha möjlighet till
snabba beslutsvägar och kommunstyrelsens krisledningsnämnd (KSLU) kan ta över beslut
gällande andra nämnder. Ett exempel kan vara att en skola snabbt behöver stängas och då
fattas beslutet av KSLU istället för skolchef.
Ett viktigt steg i arbetet med förebyggande av olyckor, inklusive naturolyckor, och konsekvenser av dessa har varit att Räddningstjänst blivit involverade i översynen av ÖP. Man ser
enbart fördelar med denna samverkan.
Man har inom kommunen också en väl fungerande extern organisation. Det finns bland annat
ett krishanteringsråd som hanteras av Räddningstjänsten, i vilket ingår SGI, Länsstyrelsen,
Telia, Fortum, Trafikverket, Västra Götalandsregionen och kommunerna i norra Bohuslän.
Man upplever också att länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunen. På plansidan fungerar samverkan med MSB väl. Viss försämring anser man skett i samverkan mellan Räddningstjänst och MSB sedan den nya myndigheten bildades ur SRV.
Man påpekar att en av länsstyrelsens viktigaste roller för en kommun är att få politikerna att
förstå nyttan med det säkerhetsarbete som utförs i kommunen. Det gäller såväl för att minska
eventuella skador som för att förebygga innan något händer. Inom kommunen har man fått
mycket bra sådan hjälp. Länsstyrelsen står för en yttre neutral röst som politikerna vågar
lyssna på. Utöver extern samverkan med andra kommuner och internt mellan förvaltningar så
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är den politiska viljan avgörande för vad som sker inom kommunen. Det är därför betydelsefullt att länsstyrelsen har resurser till att bistå kommunen med råd.
Kommunen har medverkat i olika projekt såsom ICZM13-projektet för vilket det precis gjorts
en slutrapport. Det är emellertid processen i sig som är viktig, d.v.s. processen är viktigare än
det dokumenterade resultatet (3 år). Man pekar på vikten av att lära sig arbeta tillsammans.
De personer som intervjuats anser att det i princip finns tillräcklig kompetens eftersom man
också har tillgång till den hjälp som kan fås utifrån. Inom området geoteknik finns det dock
fortfarande behov att öka kompetensen och få ytterligare råd och stöd. Man anser också att för
geotekniska frågor ska man högre grad än hittills vända sig till länsstyrelsen för stöd och råd.
De ger oftast det stöd man vill ha och svarar på de frågor man behöver ha svar på. Det anges
att det finns ett undantag, det gäller för de juridiska aspekterna man kan behöva hjälp med.
Vid Räddningstjänstärenden tar man å andra sidan inte i första hand hänsyn till juridiska
aspekter utan ser i första hand till att minska skadorna.
7.9.4

Åre, Sundsvall, Sollefteå, Kungsbacka och Umeå

Inom Åre kommun arbetar förutom Räddningstjänst även Tekniska enheten samt Planenheten
med naturolycksfrågor. Kommunen har också en säkerhetsstrateg. Det finns dock inte något
nätverk som innefattar externa aktörer såsom markägare m.fl. som ofta har mycket god kunskap om området. Man förlitar sig inom kommunen på att de privata markägarna agerar kompetent. Det har varit personalbyte på planenheten vilket gör att viss erfarenhet av tidigare händelser och liknande försvunnit från organisationen. Det skulle kunna fungera bättre om ett
nätverk startades. Det krävs då att någon som har överblick håller i det och följer upp med
dokumentation. Till exempel när de översiktliga karteringarna presenterades var olika enheter
inom kommunen representerade, men man frågar sig hos Räddningstjänst vad som hände med
materialet sen. Man anser att det hade varit värdefullt att få ta del av informationen. Ett annat
exempel är att det tidigare inom kommunen fanns personal som hade geoteknisk utbildning
och kompetens, men det tog ett par år innan Räddningstjänst fick reda på denna kompetens så
att man kunde utnyttja den i sin verksamhet. Man anser att samverkan med SGI fungerar bra.
Tyvärr har länsstyrelsen inte någon geotekniker anställd utan de flesta är miljöutbildade och
man anser inte att de riktigt förstår de geotekniska problemen i Åre. Man anser att kompetensen inom kommunen inte är tillräcklig avseende utredningar. Det kommer snart också ett generationsskifte som kan leda till ett allvarligt kunskapsglapp.
I Sundsvall är det i första hand en säkerhetsansvarig som jobbar tillsammans med Räddningstjänst med aspekter som rör naturolycksfrågor. Däremellan förs en dialog. På förvaltningsnivå
finns det en organisation för naturolyckor. Det finns även en krisgrupp på kommunnivå där
stadsbyggnadskontoret och andra nämnder ingår. Det regnade mycket år 2001 och då fick de
testa gruppen ”in action” och det fungerade bra. Gruppen har en del övningar för vilka ett
schema finns hos som säkerhetsenheten. Samarbetet med Miljökontoret (som hör ihop med
Länsstyrelsen) fungerar bra och man delger varandra saker som händer. Samverkan med MSB
fungerar också bra liksom övriga organisationer såsom SMHI, dammregleringsföretag,
dammägare och kommuner. Man anser att man tillsammans med den hjälp man får från bl.a.
SGI och konsulter har tillgång till all den kompetens som behövs.

13

Integrated coastal zone management (ICZM) är ett pilotprojekt för att utveckla verktyg/arbetsmetoder för
integrerad planering och förvaltning av kustområden i fem kommuner i norra Bohuslän.
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I Sollefteå finns det en ras- och skredgrupp med olika kompetenser. I denna ingår bl.a.; kommunledning, kommunarkitekt, ingenjör, kommunal planerare och räddningstjänst. Denna
grupp träffas 3-4 gånger per år. Man har också löpande kommunikation eftersom man har sina
arbetsrum nära varandra. Gruppen och de planerade träffarna är viktiga för att upprätthålla
trygghet i samarbetet mellan räddningstjänst och kommunens tjänstemän. Det planeras också
en akutriskaktivitet med flera kommuner (bl. a. Sollefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall) inom regionen för att belysa naturolycksfrågor under hösten. Vid detta tillfälle kommer kraftverk,
transport, länsstyrelse m.fl. att medverka. Man har dock ännu inte tagit fram en handlingsplan
över hur man skall agera om det sker ett skred eller annan naturolycka. Samarbetet internt och
med andra organisationer fungerar bra, inte minst tack vare ras- och skredgruppen, och att
man sitter så nära varandra inom kommunen.
I Kungsbacka anger man att organisationen är oklar avseende ansvarsfördelningen mellan
nämnderna men att det rent operativt fungerar bra med Räddningstjänsten. Samarbetet med
länsstyrelsen fungerar bra på beredskapssidan, men inte lika bra i övrigt. Man anger som exempel Kungsbackaån som har ett dämme en bit uppströms vilket gör att det svämmar över vid
Lindome. Länsstyrelsen i Halland har köpt fallrättigheterna för att bygga en fisketrappa. Man
anser att länsstyrelsen inte beaktat hur detta påverkar översvämningsrisken i Kungsbacka.
Om det är en så kallad händelse anser man det viktigt att få kontakt med någon som har geoteknisk kompetens. Primärt finns en kontakt mellan kommun, fastighetsägare och räddningstjänst. Man diskuterar inom kommunen om man ska ha formella personer i jour/beredskap,
ringlistor osv. När det gäller förebyggande arbete anger man att det ofta är en kostnadsfråga
avseende hur man ska prioritera.
Man anser att det finns tillräcklig kompetens genom att man får, eller kan skaffa, den hjälp
man behöver. Det är vanligt att man anlitar konsulter för utredningar. Kungsbacka liksom
flera mindre kommuner påpekar att det är svårt att ha tillräcklig kompetens i en liten kommun. Men i Kungsbacka, liksom i de övriga mindre kommuner som intervjuats, anser man att
det ändå finns tillräcklig handlingskraft ”…man har kompetens …för att kunna köpa in den
kompetens som behövs …men en sådan checklista som nämndes tidigare skulle vara bra …”.
I Umeå är kommunstyrelsen krisledningsnämnd och har en organisation för ledning vid inträffad händelse. I detaljplaneprocessen ingår personer från brandförsvar och bygganmälan/bygginspektion. När någon olycka inträffar är det räddningstjänst som agerar. När det
gäller förebyggandearbete (ex. stödfyllning), hanteras det på Tekniska nämnden, Gatukontoret. Man anser att samverkan inom kommunen är bra och man anser sig ha tillräcklig kompetens avseende frågor kring naturolyckor genom att man köper in tjänster. Det vill säga
kommunen köper in de undersökningar och den kompetens som de själva inte har. Sker det en
stor olycka så finns inte alla resurser i Umeå, utan då får samverkan ske med andra. Man får
den hjälp man behöver men påpekar samtidigt att det innebär kostnader. Man har inte haft
mycket samarbete med andra i naturolycksfrågor. Länsstyrelsen kan ibland ha synpunkter
inom detaljplaneringen. SGI har granskat någon utredning som kommunen fått in och känt sig
tveksamma till. Man påpekar dock att om det verkligen inträffar en större händelse, t. ex. om
dammen i Storuman brister, så vet man inte om man klarar att hantera den.
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7.10 Ansvar, resurser och kommunikation som hjälpmedel och vanliga hinder
7.10.1 Ansvarsfrågor och resurser

Bland de intervjuade poängterar man att ansvarsfrågan angående naturolyckor är viktig. Detta
avser alla nivåer från fastighetsägare till statlig nivå. Det påpekas också att det vore önskvärt
att det fanns en tydlig ansvarsfördelning inom en kommun, d.v.s. en tydlighet i vilken avdelning som arbetar med vilka frågor och i vilket avseende. En av de intervjuade uttrycker: Att
ha en bättre struktur och tydliga beslut om ansvarsförhållanden, speciellt när privatpersoner
ringer och frågar. Det är just nu ganska allmänt skrivet kring ansvarsfrågan om naturolyckor. Det som önskas är en handledande skrift gällande ansvarsfrågan utifrån enskilda och
kommunen.
Vid närmare eftertanke säger man dock att lagstiftningen är tydlig i samband med en inträffad
händelse. Markägaren är ansvarig men om kommunen brustit i sitt ansvar kan den bli ansvarsskyldig. Kommunen kan ha brustit avseende tillsyn, utredningar och krav som också skall
vara säkerställda på rätt sätt. Det kan finnas situationer där kommunen inte ställt tillräckliga
krav. För att kommunen skall ta det ekonomiska ansvaret måste markägaren kunna bevisa att
den följt kommunens anvisningar. Vid bristande dokumentation kan det bli svårt att avgöra
och det blir jurister som får ta över. Ett instrument som kommuner bör använda sig av för att
undvika sådana situationer är att i en handlingsplan tydligt dokumentera, ställa krav och tala
om vad som skall göras samt att kräva tydlig uppföljning och dokumentation.
Medvetenheten om ras och skred är stor bland många kommuner, men de flesta som intervjuats påpekar att medvetenheten inte är stor om ansvaret hos mark- och fastighetsägare. Det är
oklart vem som agerar, och hur, efter den akuta räddningsinsatsen. Man skulle redan idag,
d.v.s. innan en händelse har skett, kunna öka informationsambitionen (gäller framförallt från
kommunen till medborgarna t ex avseende agerande och ansvarsfrågor) men naturolycksrisken anses inte vara tillräckligt stor för en sådan insats.
Det kan också vara förvirrande med att all lagstiftning inte går i samma riktning. Ett exempel
som anges är när Räddningstjänst spärrar av ett område baserat på lagen om extraordinära
händelser (LXO), medan länsstyrelsen spärrar av områden på grund av annan lag eller lagar.
Hos några av de intervjuade mindre kommunerna anser man att det behövs en rimligare fördelning av det ekonomiska ansvaret mellan stat och kommun. Det krävs också en ökad statlig
finansiering till MSB för bidrag till förebyggande åtgärder och från staten efter ett akut skede
(efterarbetet). Man förstår inte hur man från statligt håll anser att en liten kommun skall klara
finansiering efter ett akut skede. En liten kommun har inte råd att ta de kostnader som en
större naturolycka innebär. Den försäkringslösning som föreslagits, men som till kommunens
glädje inte blev av, skulle vara ännu värre för en liten kommun eftersom man inte skulle klara
av premiebetalningar och självrisker. Naturolyckor kan vara mycket stora, inte minst skred i
kvicklereområden, och kostnaderna kan bli enorma. En av de tillfrågade uttrycker: Det underlättar att få resurser för budget. I en liten kommun så prioriteras resurserna på annat, framför allt barn och äldre. Så att få pengar för detta (ras/skred) skulle underlätta.
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7.10.2 Kommunikation och samverkan

Kommunikation är av avgörande betydelse och säkerhetsarbetet måste integreras i kommunens övriga arbete. Som en av de intervjuade påpekar: ”Det som försvårar är när man inte
delger det man vet till varandra. Det som underlättar är ett bra samarbete. Samarbets- och
samverkansprocessen är viktig men sådana processer är jobbiga och frustrerande för man
upplever att man inte kommer framåt – men med en helhet och förståelse och engagemang
och gärna en eldsjäl för att starta processen …” så fungerar samarbetet och förståelsen, helhetssynen och kunskapen för att förebygga olyckor och dess konsekvenser ökar.
Det påpekas av flera att det är viktigt att man hela tiden lyfter fram kommunikations- och dialogprocessen. Detta gäller dels mellan tjänsteman och politiker men också mellan räddningstjänst och planerare. Ett tips är att det finns ett dialogforum eller samverkansgrupper.
Dialogprocessen och kommunikationsnivån varierar mellan olika kommuner och några uppfattar det som att det inte är några större problem med dialog inom en liten kommun. I de fall
där dialogen fungerar vet alla hur situationen ser ut. I de kommuner där man anser sig ha en
väl fungerande dialog anser man också att man idag är nöjd med dialogen med andra myndigheter och med MSB i samband med den information man får vid formella och informella möten vid överlämnandet av karteringsmaterial.
Det är inte i alla kommuner där man har ett forum för dialog, eller någon samverkansgrupp,
kring aspekter som rör naturolyckor. Ett hinder, framförallt innan en samarbetsstruktur byggts
upp och blivit en vana inom organisationen, är att kultur, historia och personliga egenskaper
kan ha stor betydelse. Små hjälpmedel kan ibland vara tillräckliga (t ex god social arbetsmiljö,
omtanke).
Mindre kommuner har också slimmade organisationer och fullt upp med det som är löpande
och budgeterat för. Det som kommer utöver är svårt att ägna tid och kraft åt. För att få gehör
måste politiker vara involverade i processen och frågeställningen. Att arbeta med att förebygga naturolyckor och dess konsekvenser utgör ofta inte en del av en kommuns normala
arbete. Det kan bero på att det inte ställs några krav från politiker, att det inte finns budget
avsatt eller att politikerna har för liten kunskap om frågeställningen. Politikerna borde därför
informeras mer. Informationen underlättas av att det till exempel finns en inventering eller
andra underlag. Men för att få underlag måste man ha beslut från politikerna att ta fram underlaget.
Verktyg som kan användas för att komma igång med arbetet med att förebygga naturolyckor
och dess konsekvenser är goda exempel. Ett annat viktigt verktyg är att det finns en öppenhet
och samverkan mellan en kommuns tjänstemän och politiker. I en toppstyrd organisation,
d.v.s. där det är svårt att påverka, finns det risk för att förlora engagemang eller inte förmå
bygga upp det. Hjälpmedel för att bygga engagemang är att det finns en återkoppling mellan
ledning och övriga, att man får arbeta under frihet och får ta ansvar och att det finns en chans
att påverka själv.
En viktig del av samverkan är att det krävs någon som tar ansvar så att det blir en helhet (ha
ett helikopterseende). Detta kan vara säkerhetssamordnarens roll. En sådan kan antingen finnas inom kommunen eller köpas in från annan kommun. För att optimera resurser och öka
samverkan mellan kommuner kan detta vara ett bra steg enligt en av de intervjuade kommunerna. Även andra tjänster och inköp av varor eller karteringar kan av samma skäl fördelaktigt
delas mellan kommuner. Nyttan med sådan samverkan är framförallt tydlig hos mindre kom59

muner. Nyttan med samverkan kan ses såväl i de kommuner som arbetar på detta sätt som i
mindre kommuner som ännu inte gör det.
Man påpekar också att arbetet underlättas av att det inom en kommun finns lättillgängliga
underlag i GIS-format. Några anger nyttan av att man har egna system för detta, samt att man
tagit tillvara erfarenheter från tidigare händelser.
En aktiv arbetsgrupp som arbetar med att samordna dessa frågor är av stor betydelse för ett
väl fungerande arbete. Det är viktigt att uppdatera sig, gå igenom materialet tillsammans inom
gruppen och se vad som kan hända. Det är bra att tillsammans skaffa kunskap och ha kännedom om var riskområdena är.
7.10.3 Övrigt

Det finns med hänsyn till klimatförändringar stora osäkerheter i riskanalyser vilket kan vara
svårt att ta hänsyn till i en kommuns planering. Man upplever ibland naturolyckor, och då inte
minst i förhållande till kommande klimatförändringar, som något komplext.
De intervjuade i en Göta älvkommun uppskattar den utredning som gjordes på uppdrag av
Klimat- och sårbarhetsutredningen och som ligger till grund för att SGI fått uppdraget att göra
en heltäckande utredning av skredriskerna kring Göta älv. Inte minst för att man då blev mer
uppmärksammad avseende finansieringsproblemet kring en riktigt stor skredolycka.
Ett problem är att kunna komma igång med att arbeta med de frågeställningar som rör naturolyckor (ras, skred och översvämningar), men också att det saknas underlag (till exempel förbättrad höjddata). I flera kommuner kommer höjddata att uppdateras och bli bättre genom
egna eller andras inventeringar. Man kommer också i flera kommuner att kunna hantera informationen på ett mer effektivt sätt då den kommer att vara GIS-baserad. Det vore önskvärt
med sökbar information t.ex. avseende vad som kan drabbas och eventuellt förslag på åtgärder.
En av de intervjuade sammanfattar problematiken med följande: Det som är speciellt med
naturolyckor är att de är sällsynta och att man därför inte anser dem som aktuella, men med
tanke på de konsekvenser de kan innebära skulle man behöva arbete med dem mer än man
gör idag. Ett förbättringsförslag är att starta ett nätverk med en ansvarig som också har god
överblick.
Det finns en önskan om att Skredkommissionens anvisningar förenklas och anpassas för dem
som inte är insatta inom geoteknik så att de blir enklare att tillämpa. Ett annat förslag är att
MSB tar fram guider, checklistor, standarder och riktlinjer som är lätta att tillämpa på kommunal nivå. (Egen kommentar: Sannolikt finns den information som efterfrågas, men man
känner inte till den. Den som finns kan också upplevas som svårtydd osv).
Det finns också önskemål om utbildningsinsatser för byggnadsinspektörer och handläggare.
Det har även uttryckts önskemål om att mindre kommuner skall kunna kontakta någon myndighet för att få stöd i frågor rörande naturolyckor.
Kunskap och erfarenheter, såsom tidigare händelser i den egna kommunen, anses underlätta
arbetet med naturolycksfrågor. En av de intervjuade uttrycker det genom att säga att ”det blir
mer lättjobbat när alla har den minnesbilden kvar. Ett problem är att skredproblem, på
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många ställen i Sverige, inte är vanligt förekommande och att det då inte är lika uppenbart
och enkelt för folk att se de problemen. Samtliga kommuner som medverkat anger att ekonomiska aspekter spelar en viktig roll i arbetet med naturolyckor.
Generellt anser de som intervjuats att de översiktliga stabilitetskarteringarna underlättar arbetet och att det är mycket bra att de finns. Några kommuner anser att det vore önskvärt om staten kunde bekosta även detaljerade stabilitetsutredningar.
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8

Diskussion och slutsatser

Vid en genomgång av lagtexter och tidigare sammanställningar av juridik kring naturolyckor
är det tydligt att det förekommer ett flertal lagtexter där några förstärker varandra och några
kan verka i olika riktning i förhållande till varandra. Vid intervjuerna påpekas att det vore
önskvärt att det fanns mer tydlighet kring ansvarsfrågor. Lagstiftningen är dock tydlig i den
bemärkelsen att markägaren är ansvarig, men om kommunen brustit avseende tillsyn, utredningar och lagkrav kan det medföra att kommunen måste ta det ekonomiska ansvaret. Att det
råder en uppfattning om att det är en svåridentifierad ansvarsfördelning kan bero på att man
inte har en tydlig strategi, dokumentation och kommunikation kring hantering av risker för
skred och ras inom kommunen. Ett instrument för att förtydliga ansvarsfördelning och synliggöra den kommunala strategin, för att förebygga och minska risken för naturolyckor, kan vara
att i en handlingsplan tydligt dokumentera, ställa krav och tala om vad som skall göras samt
att kräva tydlig uppföljning och dokumentation.
Resultaten från denna studie bekräftar att de översiktliga stabilitetskarteringarna underlättar
skredriskarbetet och att det är mycket bra att karteringarna finns. De översiktliga stabilitetskarteringar och riskanalyser som görs av MSB respektive SGI har som syfte att beskriva
situationen framförallt för dagens förutsättningar. I studien har vi dock identifierat att de inte
alltid används enbart för bebyggda områden och under de förutsättningar som utredningarna
redovisar. Av sättet de anges nyttjas på framgår att det även finns behov av karteringar som
kan användas som övergripande planeringsinstrument. Några kommuner har också uttryckt att
det vore önskvärt om staten kunde bekosta även mer detaljerade stabilitetskarteringar. Det
finns för närvarande inte någon myndighet som har ansvar att ta fram detaljerat underlag utan
det måste kommunerna göra själva. Till hjälp tar man experter och konsulter som utför bedömning och prioritering av de risker som identifierats. Man anser sig behöva beställarstöd
från en neutral part såsom en statlig myndighet eller liknande organisation för att stötta kommunen i arbetet.
Flera av dem som intervjuats upplever att de har behov av ytterligare stöd från myndigheter
avseende hantering av risker förknippade med skred och ras än det som erbjuds idag. Det
finns ett uttalat behov och önskan om att man på nationell nivå, till exempel MSB, tar fram
guider, checklistor, standarder och riktlinjer som är lätta att tillämpa på kommunal nivå. Behovet av stöd, utöver det som erbjuds idag, är större i kommuner som inte är vana vid att hantera ras och skred. Det finns sannolikt redan mycket av den information som efterfrågas, men
man känner inte till den och den kan upplevas som svårtydd. En slutsats är därmed att det
behövs informationsinsatser till kommunerna för att tala om vilket material som finns och hur
det kan användas. Det finns också behov av utbildningsinsatser för att förbättra hanteringen
av skred- och rasriskarbetet.
Man upplever ibland frågeställningar kring naturolyckor, och då inte minst i förhållande till
kommande klimatförändringar, som något komplext. I de kommuner där man just uppmärksammat problematiken med att riskbilden sannolikt förändras till följd av klimatförändringar
anger man att man har behov av ytterligare information och stöd. Det har även uttryckts önskemål om en extern myndighet. Det efterfrågas också tydligare anvisningar. Vi ser att det
finns behov av nationell samordning och behov av riktlinjer för att kommunerna skall känna
en större trygghet för att kunna hantera naturolyckor och klimatförändringar. Strikta tekniska
regelverk kan på kort sikt förenkla beslutsfattandet.
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Striktare regelverk kan emellertid motverka att ett flertal möjliga hanteringssätt beaktas, varav
några kanske vore mer hållbara lösningar (ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv). En nationell och regional samordning och plattform, där inte endast tekniska riktlinjer
föreskrivs, skulle däremot gynna lösningar som beaktar ett helhetsperspektiv i en större region
istället för att varje enskild kommun eller markägare tar fram sina individuella hanteringsstrategier. En sådan samordning skulle också vara en styrka för mindre kommuner där kostnader
för att minska risker och oönskade effekter av förväntade klimatförändringar kan bli mycket
stora. Det skulle också medverka till en ökad samsyn på åtgärder och åtgärdsbehov mellan
kommuner.
Hos samtliga intervjuade på kommunal nivå svarar man att dokumentationen över själva riskhanteringsprocessen kring naturolyckor inte fungerar så bra. Undantag är de fall då processen
innefattar juridiska aspekter. Samtidigt påpekar man att det är viktigt att lära av tidigare
olyckor för att förbereda sig till nästa händelse och för att lära av varandra. För att kunna lära
krävs att det finns relevant information att tillgå. Enda sättet att få sådan är att de som drabbas
eller medverkar i planering av förebyggande åtgärder, förberedande krishantering och den
verksamhet som sker vid själva händelsen dokumenteras noga. För att detta skall var möjligt
krävs att det går snabbt, är enkelt och sannolikt även att det blir en vana. Det finns idag möjligheter såväl att lägga in information som att söka efter den i databaser och andra system. För
att underlätta såväl dokumentation och insamling av data som själva nyttjandet krävs att det
finns en enkel struktur som är lätt att följa och kräver en minimal arbetsinsats samtidigt som
den skall innehålla relevant och lättförstådd information. Vi föreslår att den databas som redan finns hos MSB kontinuerligt uppdateras så att den hela tiden blir lättare och mer relevant
att använda. Förslagsvis görs detta i samverkan mellan MSB och ett urval kommuner samt
eventuellt även fler organisationer. Det behöver utvecklas väl fungerande inmatningssystem
som även kan innefatta större delar av riskhanteringsprocessen. Detta innefattar också att
identifiera/ge förslag på en möjlig lämplig struktur i den interna kommunala organisationen,
en enkel illustration/guide över hur man dokumenterar för att lätt registrera relevanta uppgifter samt hur redovisning görs för användbart nyttjande. Ett konkret förslag är att presentera
information i GIS och att information kan inhämtas på olika sätt efter olika behov. För många
är bästa sättet att den ska var enkelt sökbar för en specifik plats. Informationen kan innehålla
förslag på förutsättningar (geologi, topografi etc.), möjliga respektive genomförda åtgärder
och erfarenheter av såväl väl fungerade riskhantering som vad man bör undvika och varför.
I samtliga kommuner som ingått i studien finns det en organisatorisk struktur och handlingsplaner för kriser och akuta händelser. I övrigt varierar organisationen kring naturolyckor från
kommun till kommun. Ett viktigt steg i arbetet med förebyggande av naturolyckor, och/eller
konsekvenser av dessa, är att involvera Räddningstjänst i planeringsarbetet, inte minst i arbetet med ÖP och andra strategiska planer. Även Länsstyrelsen är en viktig aktör. Dels är Länsstyrelsen den organisation som har en överblick över flera kommuner och dels för att Länsstyrelsen står för en yttre neutral röst som politikerna anges lyssna på. Utöver intern och extern
samverkan anges den politiska viljan vara avgörande för vad som sker inom kommunen. Det
är då av stor betydelse att det finns en neutral stark part där det också finns kompetens som
kan förstå geotekniska problem eller förstå när man skall bjuda in experter som kan förmedla
dem.
Aktiva och fungerande nätverk anses viktiga. Med fungerande aktiva nätverk avses att de träffas regelbundet, är tydliga och arbetar aktivt med övningar, strategier och planer som utgår
från reella fall. Detta kräver att det är en väl sammansatt grupp av representanter och att det
finns en tydlighet med mål, syfte och strategi samt roller inom och utom nätverket samt att det
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finns en god kommunikation såväl inom nätverket som inom de organisationer som medverkar och med externt berörda aktörer. Vi ser det som viktigt att det finns metoder förslagsvis i
form av enkla checklistor som kan användas för att stämma av att de viktigaste aspekterna för
ett väl fungerande nätverk upprätthålls. Till denna kan även finnas förslag på handlingsplaner
eller hur strategier kan tas fram.
Flera av dem som intervjuats poängterar att ansvarsfrågor är viktiga. Med detta avses även
vilken roll olika parter har och att det finns en tydlig ansvarsfördelning. Exempel som angivits
är att det skall vara tydlighet i vilken avdelning som arbetar med vilka frågor och i vilket avseende. Från svaren kan man utläsa att detta speglar att så inte alltid är fallet. Det finns möjlighet att viktiga frågor faller mellan olika avdelningar/förvaltningar. Ett förslag är därför att
som del av checklistor att det ingår ett avsnitt där ansvarsfördelning och roller beskrivs.
Från resultaten av intervjuerna framgår att det finns behov av en förändrad fördelning av det
ekonomiska ansvaret mellan stat och kommun. Framförallt för mindre kommuner kan förebyggande åtgärder vara mycket kostsamma. Det finns uttalade behov av en ökad statlig finansiering för förebyggande åtgärder. Det efterfrågas också att kunna erhålla statlig hjälp vid ett
akut skede.
Sammanfattningsvis visar resultaten från denna studie att de översiktliga stabilitetskarteringarna underlättar skredriskarbetet. Det finns dessutom ett behov av karteringar som kan användas som övergripande planeringsinstrument. Det finns behov av förtydligande av roll- och
ansvarsfördelning i riskhanteringsprocessen med naturolyckor. Det finns också behov av beställarstöd samt informations- och utbildningsinsatser till kommunerna. Detta för att öka kunskapen och underlätta att tillgängligt material nyttjas och används på rätt sätt. Det finns behov
av enkla handledningar och checklistor, eller liknande stöd, för flera delar i riskhanteringsprocessen. Det finns behov av regional eller nationell samverkan. En sådan samordning skulle
vara en styrka för mindre kommuner där kostnader för att minska risker och oönskade effekter
av förväntade klimatförändringar kan bli mycket stora. Det kan också gynna en ökad helhetsoch samsyn i det förebyggande arbetet mot naturolyckor. Det finns behov att utveckla databaser och att bättre dokumentera planerings- och riskhanteringsprocessen så att man kan dra
nytta av kunskapen och erfarenheten. För detta krävs att det är såväl enkelt att lägga in relevant information som att den är enkel och relevant för den som skall använda den.
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Bilaga 1 Frågor till användare av skrednett.no
Hur kom du i kontakt med skrednett.no?
- Genom länk eller från muntlig källa.
Av vilken anledning använder du databasen?
Hur ofta använder du databasen?
Vilka delar av databasen använder du?
Hur använder du dessa delar?
Använder du bara kartan eller också övrig information på portalen?
Hur upplever du användarvänligheten av databasen?
Hur lång tid tog det för dig att kunna använda databasen på ett bra sätt?
Vilken nytta tycker du att databasen har för dina arbetsuppgifter?
Vilken samhällsnytta anser du att databasen har?
Hur högt värderar du innehållet i databasen utifrån:
Dina egna arbetsuppgifter (1 - 5)
Hur Du tror att andra värdesätter den (1 - 5)
Samhällsnyttan i allmänhet (1 - 5)
Finns det information/funktioner i databasen som saknas/skulle kunna vidareutvecklas?
Har du övriga synpunkter på databasen?
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Bilaga 2 Intervjufrågeunderlag för kommuner
Temaområde – Naturolyckor (WP2)
Yvonne Andersson-Sköld, Ramona Bergman, Karin Lundström, SGI
Magnus Johansson, Lars Nyberg, Karlstad Universitet 2010-04-06
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Temaområde – Naturolyckor (WP2)
Intervjuhjälp avseende översiktliga stabilitetskarteringar och stabilitetsutredningar,
databaser och åtgärder
Datum:
Namn:
Befattning:
Organisation:
Avdelning/enhet:
Med från ESS:
Vid pennan/transkribering(datum):

Intervjufrågor
Inledning:
Behov av översiktliga stabilitetskarteringar och utredningar



Har översiktliga stabilitetskarteringar utförts i Er kommun/ert (geografiska) ansvarsområde?



Har Ni nytta/behov av de översiktliga stabilitetskarteringarna?



Används resultaten från de översiktliga stabilitetskarteringarna i er planering?
o Om ja: I vilket/vilka skeden?*
o Om nej: Varför inte?
o Används andra karteringar/stabilitetsutredningar i er planering?



Har Ni gått vidare med detaljerade (-> fördjupade?) utredningar i områden som utpekats ha behov av ytterligare utredningar? (exploaterings-/ bebyggda/andra områden).
Vilka underlag har ni haft som bas för var ni har gått vidare (översiktliga stabilitetskarteringarna?)?



Efterfrågas resultaten från karteringar och stabilitetsutredningar av andra inom eller
utanför kommunen/organisationen?

Åtgärder och prioritering av områden för åtgärder



Har ni identifierat områden som behöver åtgärdas och gjort prioriteringar av dessa
(avser skredrisk, rasrisk, erosionsrisk, översvämningsrisk)?



Fungerar prioriteringen bra, eller finns det några problem?
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Vilka aspekter anser ni vara viktigast att beakta vid prioritering av områden för åtgärder och slag av åtgärder? Har ni underlag/metodik/verktyg för att bedöma dessa?

Klimatförändringar



Har ni med klimatförändringar i er planering eller vid era karteringar, utredningar, prioriteringar och bedömningar i andra sammanhang?

Lärande från tidigare händelser



Känner Du till MSB:s naturolycksdatabas14 (NCO) eller annan olycksdatabas (vilken)?
o Om ja:
 (Hur) använder Du informationen?
 Vad ser du för nytta med databasens innehåll?
 Har Du förslag på förbättringar eller annat önskemål?
o Om nej:
 Skulle Du tycka att det är av värde att kunna använda en naturolycksdatabas?
 Vilken information tycker Du borde finnas i en sådan databas?
 Skulle Du använda den, och i så fall till vad/hur, om Du kände till att
den fanns15?



(Bidrar ni till information i databasen (vad/hur), vilken nytta/kostnad ser ni i så fall
med detta?)

Kostnader och nyttor



Har ni någon uppfattning om kostnader som är förknippade med framtagande av karteringar och stabilitetsutredningar (utöver MSB:s) (+vem/vilken enhet står för respektive
kostnad)?



Vilka kostnader är förknippade med att inte ta fram/inte ha tillräckligt bra karteringar
och stabilitetsutredningar eller inte ha tillgång till databaser?



Om åtgärder utförts vem har bekostat dem?
o Har kommunen sökt bidrag från MSB för förebyggande åtgärder (för vad?)?
Blev det i så fall beviljat? (Varför/varför inte?)

Kvalitet



Vad tycker ni om kvaliteten på underlag (MSB/övriga)? (tillförlitlighet, noggrannhet,
upplösning, användarvänlighet mm)

14

Naturolycksdatabasen återfinns på www.srv.se/naturolycksdatabasen
Ta vid intervjutillfället med lite exempel och information som finns från NCO avseende händelser med ras,
skred, erosion, översvämning, stormar
15

71

o Ser du behov av förbättringar av de översiktliga karteringarna och/eller detaljerade samt fördjupade utredningar?*
o Har ni behov av ytterligare information/kunskap eller stöd t ex för tolkning och
för att på rätt sätt föra in resultaten från såväl karteringar som stabilitetsutredningar i Er verksamhet?
o Vad tycker ni om övriga underlag som används vid prioriteringar av områden
och åtgärder?
Tillgänglighet och erfarenhetsåterföring



På vilket sätt finns utförda stabilitetsutredningar, karteringar, erfarenheter från åtgärdsanalyser och eventuella åtgärder tillgängliga? (Är de lättillgängliga och användarvänliga? /Fungerar uppdateringar? /Förbättringsförslag? (GIS?))



(Hur fungerar dokumentation avseende process och beslut kring prioriteringar och åtgärder? (Förbättringsbehov/förslag avseende dokumentation?))

Administrativt (kommunikation, dokumentering, ansvarsfördelning, kompetens)




Hur ser organisation och samverkan ut för att hantera åtgärder och prioritering av
dessa samt övrigt arbete (händelse + förebyggande av händelse och konsekvens av
händelse) av naturolyckor i er kommun/organisation (inom organisation/externt)?
Vad är Er roll i arbetet med naturolyckor?



Hur tycker ni samarbetet mellan olika enheter och myndigheter fungerar?



Finner ni att det inom organisationen som arbetar med dessa frågor finns tillräckligt
med kompetens avseende hantering av prioriteringar och åtgärder?



Får ni den information och hjälp som ni behöver?

Hjälpmedel/hinder (om tid finns/eller behov att summera)



Vad underlättar eller försvårar arbetet med naturolyckor (händelse + förberedande)?
(nämn exempelvis organisation, administration, ekonomiska aspekter, lagar/föreskrifter etc)



Övrigt

Får vi återkomma med följdfrågor?
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