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Förord 
Samhället behöver anpassas till den pågående klimatförändringen vid planering av bebyg-
gelse och infrastruktur. För en effektiv klimatanpassning krävs planeringsunderlag och 
beslutsstöd som är flexibla, ämnesövergripande och tar hänsyn till lokala variationer. De 
bör också göra det möjligt att samordna olika åtgärder på regional nivå. 

Statens geotekniska institut, SGI, har sedan 2009 tilldelats statliga medel från anslag 1:10 
Klimatanpassning för klimatanpassningsinsatser genom bland annat skredriskkarteringar, 
metodutveckling och nyttiggörande av material från karteringarna. Skredriskkarteringar 
har hittills utförts för Göta älv, Norsälven och Säveån och pågår för Ångermanälven. 
Kartläggningarna syftar till att ge ett heltäckande planeringsunderlag för respektive om-
råde längs vattendragen för att underlätta prioriteringar i kommuners och länsstyrelsers 
fortsatta arbete med att anpassa samhället till förändring i klimatet.  

År 2013 gjorde SGI en prioritering av vilka områden längs vattendrag som var i störst be-
hov av en kartering, och gör nu en förnyad prioritering av kommande områden för skred-
riskkartering. Syftet med att göra en förnyad prioritering är ta fram en aktualiserad, lång-
siktig nationell plan för SGI:s arbete med skredriskkartering. Sedan 2013 har det tillkom-
mit förbättrat och nytt underlag i GIS-format som också motiverar att ett nytt analysarbete 
görs av prioriterade vattendrag. 

Prioriteringsarbetet kan även användas som ett delunderlag i det nyligen uppstartade rege-
ringsuppdraget, att identifiera särskilda områden i Sverige där det finns risk för ras, skred, 
erosion och översvämning som är kopplade till klimatet, som SGI och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för. 

Arbetet har i huvudsak utförts av Karin Bergdahl och Karin Odén. Värdefulla synpunkter 
på metodiken har givits från Pär-Erik Back, Gunnel Göransson och Hjördis Löfroth. För-
utom ovanstående har även Miriam Zetterlund, Anette Björlin, HannaSofie Pedersen och 
Ulrika Isacsson deltagit i workshoparbete. Godefroid Ndayikengurukiye och Mats Öberg 
har bidragit med GIS-arbete, och Carolina Ersson med kunskap inom förorenad mark. 
Kerstin Konitzer har interngranskat rapporten. 

Extern granskning har genomförts av deltagare i det nationella kontakt- och samverkans-
organet Delegationen för ras och skredfrågor, samt delar av MSB:s Arbetsgrupp för na-
turolyckor. 

HannaSofie Pedersen, Chef för avdelning Klimatanpassning, har beslutat att ge ut 
publikationen, Linköping i december 2019. 
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Sammanfattning 
Under 2013 gjorde SGI en prioritering av de vattendrag i Sverige som då rekommendera-
des för skredriskkartering. Arbetet redovisades i SGI Publikation 6. Några av de priorite-
rade och rekommenderade vattendragen har nu karterats och en uppdatering behövs för 
planering och strukturering av SGI:s fortsatta arbete med skredriskkarteringar. Vidare har 
det tillkommit förbättrat och nytt underlag, som också motiverar att ett nytt analysarbete 
görs av prioriterade vattendrag. 

Skredriskkarteringens metodik finns hittills framtagen för områden med finjord (lera och 
silt - Göta älv, Norsälven och Säveån) och håller nu på att testas även för ”mellanjord” 
(silt och sand - Ångermanälven). För grövre jordar finns ännu ingen motsvarande meto-
dik för ras- och skredriskkartering framtagen. En indelning har gjorts för att särskilja geo-
logiska marktyper för bedömning av vilken karteringsmetodik som kan användas inom 
olika områden. Grupperna benämns inom prioriteringen ”A: Lera-silt”, ”B: Lera-silt-
sand-grus” och ”C: Sand-grus”. Aktuell prioritering är gjord för grupperna A och B ef-
tersom metodik saknas för grupp C.  

Urvalet av de vattendrag som ingår i prioriteringen gjordes i flera steg. Det första steget 
baserades på vattendragens medelflöde (MQ) i mynningen, längd under högsta kustlinjen 
(HK) samt ett 2 km brett datainsamlingsområde längs vattendraget. Nästa urvalssteg inne-
bar en mer ingående geologisk studie av markområdenas geotekniska förutsättningar för 
att översiktligt kunna identifiera de delar utmed vattendragen som har mer sammanhäng-
ande områden med finkorniga jordar (lera-silt-sand) där skredriskkartering, enligt framta-
gen metodik, kan antas gå att genomföra. 

Förutsättningar för skred och samhällskonsekvenser har styrt prioriteringen, kombinerat 
med hänsyn till hur klimatförändringen påverkar skredrisken. Prioriteringen är därmed 
gjord för att direkt bidra till de globala målen enligt Agenda 2030. Summerade och vik-
tade värden av förutsättningar respektive konsekvenser, har för alla ingående vattendrag 
sammanställts i matriser som utgångspunkt i rangordningen och prioriteringen. Klimat-
förändringens påverkan på förutsättningarna för skred (fram till år 2100) har studerats och 
analyserats för alla områden. Den identifierade klimateffekten har därefter fått påverka 
rangordningen av vattendragen. Förekomst av betydande vattenkraftsproduktion har be-
aktats, liksom antalet potentiellt förorenade områden. 

Första steget i den fortsatta processen bör innefatta att påbörja arbeten med skredriskkar-
tering av Viskan och/eller Motala ström, inom tidigare definierad grupp A. Detta arbete 
bedöms kunna färdigställas under de kommande fem åren beroende på tillgängliga anslag 
och resurser. Vidare bör under denna period även ett parallellt arbete påbörjas, där andra 
– mer översiktliga – karteringsmetodiker utreds, för att på så vis kunna öka karteringstak-
ten. För markområden inom grupp C behöver ett arbete påbörjas med att studera behov 
och möjlighet att ta fram en metodik även för denna typ av jordar. 

I Tabell 1 och Figur 1 redovisas de för skredriskkartering prioriterade vattendragen. 
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Tabell 1 Resultat av prioriteringen samt föreslagen metodik för skredriskkartering. 

 Prioriterade vattendrag Metodik skredriskkartering 

Grupp A: Lera-silt Viskan 
Motala ström 

Metodik för finjord 
Metodik förorenade områden 

Grupp B: Lera-silt-sand-grus Luleälven 
Gullspångsälven 

Metodik mellanjord,  
under utveckling 

Grupp C: Sand-grus - Saknas 

 

 

Figur 1 Vattendrag med högst prioritering för skredriskkartering inom grupperna A: Lera-silt (röda 
linjer) och B: Lera-silt-sand-grus (orangea linjer). Karterade områden eller områden där kartering 
pågår visas med grå respektive gråstreckade linjer. 
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Summary 
In 2013, SGI carried out a prioritisation of the watercourses in Sweden that at the time 
had been recommended for inclusion in a landslide risk mapping. The process and results 
were presented in SGI Publication 6. A number of the prioritised and recommended wa-
tercourses have now been surveyed, and an update is required to plan and structure future 
landslide risk mapping at SGI. Over time, new and improved documentation has 
emerged, which is a further reason for carrying out a new analysis of prioritised water-
courses. 

To date, the methodology employed in landslide risk mapping has been produced for ar-
eas of fine-grained soil (clay and silt – Göta älv, Norsälven and Säveån rivers) and is cur-
rently at the testing stage for “intermediate soil” (silt and sand – Ångermanälven river). 
For coarser soils, there is as yet no equivalent method for landslide risk mapping. A divi-
sion has been made to distinguish different geological areas in order to ascertain which 
mapping method can be used in the different areas. In the prioritisation, the groups are 
designated “A: Clay-silt”, “B: Clay-silt-sand-gravel”, and “C: Sand-gravel”. Prioritisation 
has only been carried out for groups A and B as no methodology is currently available for 
group C.  

Selection of watercourses for inclusion in the prioritisation took place in stages. The first 
stage was based on the mean flow/discharge (MQ) at the estuary, length below the high-
est shoreline (HK), and a 2 km wide data collection area along the watercourse. The next 
step in the selection process involved conducting a more detailed geological study of the 
geotechnical conditions in the land areas in question in order to identify in general terms 
those sections along the watercourses that have more continuous areas of fine-grained 
soils (clay-silt-sand) and where it can be assumed landslide mapping, using the methodol-
ogy produced, could be carried out. 

Landslide prerequisites and societal consequences have governed the prioritisation pro-
cess, and account has been taken of the impact of climate change on the landslide risk. 
Prioritisation has thus been carried out in order to directly contribute to the global goals 
set out in Agenda 2030 for sustainable development. Summated and weighted values of 
prerequisites and consequences for all the watercourses have been compiled into matrices 
using the ranking and prioritisation as a starting point. The impact of climate change on 
landslide prerequisites (through to 2100) has been examined and analysed for all areas. 
The identified impact on climate was then allowed to influence the ranking of the water-
courses. If there was a high level of hydroelectric power generation, this was taken into 
consideration, as was the number of potentially contaminated areas. 

The first step in the next phase of this process ought to include work on landslide risk 
mapping of the Viskan and/or Motala ström rivers within the previously defined Group 
A. It is estimated that this work will be completed within the next five years depending 
on available funding and resources. Work should also commence during this period on 
examining other, more general, mapping methodologies to increase the mapping rate. In 
the case of the land areas in Group C, work needs to commence on examining needs and 
opportunities to ensure a methodology is also produced for these types of soil. 
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Table 1 Prioritisation of results and proposed methodology for landslide risk mapping 

 
Prioritised watercourses 

 

Methodology landslide risk  

mapping  

Group A: Clay- silt Viskan river 
Motala ström river 

Methodology for fine grained soil 
Methodology for contaminated areas  

Group B: Clay-silt-sand-gravel Luleälven river  
Gullspångsälven river 

Methodology intermediate soil,  
under development 

Group C: Sand-gravel - Not available 

 

 

Figure 2 Watercourses with the highest prioritisation for landslide risk mapping within the groups  
A: Clay-silt (red lines) and B: Clay-silt-sand-gravel (orange lines). Already mapped areas, and areas 
with ongoing surveys are shown with grey and dotted grey lines.  
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Begrepp och förklaringar  

Begrepp Förklaring 

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

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

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

Klimateffekter I denna utredning har ökad årsnederbörd, ökat antal dagar med kraftig nederbörd, ökade 
flöden (medelvattenföring, 10-års samt 100-årsflöde) samt ökning av antalet nollgenom-
gångar under vinterperioden (avser månaderna december, januari och februari enligt defi-
nition av SMHI) bedömts som relevanta vid jämförelse av klimatets påverkan på förutsätt-
ningen för skred i markområden längs vattendragen. 

MIFO MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) är en metodik som har tagits fram 
av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 1999) för att sortera och prioritera mellan områden 
med potentiella markföroreningar med avseende på behov av undersökningar, riskbedöm-
ning och efterbehandlingsåtgärder.  
Informationen från inventeringen av MIFO-objekten har samlats i länsstyrelsens nationella 
databas för förorenade områden, ”EBH-stödet” (efterbehandlingsstödet). Nedladdningsbara 
data är till exempel objektens position (koordinater i Sweref 99), riskklass (1-4 eller oklas-
sad) samt inventeringsfas. Vissa MIFO-objekt har endast identifierats men inte undersökts 
medan andra redan har utretts och åtgärdats. Riskklassningen bygger på en samlad risk-
bedömning utifrån föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar på 
platsen samt omgivningens känslighet och skyddsvärde. Riskklass 1 och 2 omfattar såd-
ana objekt som bedöms utgöra mycket stor risk, respektive stor risk för människa och/eller 
miljö vilket innebär att dessa skall prioriteras när det gäller genomförande av undersök-
ningar, vidare riskbedömning eller åtgärder. Riskklass 3 och 4 innebär måttlig respektive 
liten risk för människa och/eller miljö. Det finns också MIFO-objekt som ännu inte riskklas-
sats enligt MIFO-metodiken. Ras- och skredrisker ingår inte i MIFO-metodiken och vägs 
därför inte in i den samlade riskbedömningen som avgör riskklass. 
Eftersom många industriella verksamheter varit beroende av vatten för till exempel energi-
försörjning, processvatten/avlopp och transporter finns det ofta många potentiellt förore-
nade markområden utmed sjöar och vattendrag. I många fall har föroreningarna också spri-
dits till sedimenten. Förorenade sediment har i vissa fall kartlagts och finns då registrerade 
som MIFO-objekt i den nationella databasen för förorenade områden. I de flesta fall är för-
oreningar i sediment dåligt kartlagda och saknas därför i den nationella databasen för föro-
renade områden. 

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

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

Skredrisk Med skredrisk avses en sammanvägd bedömning av sannolikheten för ett skred och dess 
konsekvens. 
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1. Bakgrund 
SGI genomför sedan 2013 skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag inom ramen 
för anslag 1:10 Klimatanpassning. Skredriskkartering omfattar kartering av sannolikhet 
för skred, konsekvenser av skred, en sammanlagd skredrisk samt en bedömning skredsan-
nolikhetens känslighet för klimatpåverkan fram till år 2100.  

De framtagna skredriskkartorna ger en bild av var det finns känsliga områden att gå vi-
dare med och utreda mer detaljerat genom att klarlägga de geotekniska förhållandena och 
vilka konsekvenser som kan uppstå vid ett skred. Kartorna ger också en indikation på 
vilka områden som kan komma att påverkas mest i ett förändrat klimat genom försämrade 
stabilitetsförhållanden.  

Den framtagna metodiken för skredriskkartering i finjord bygger på den som togs fram 
under Göta älvutredningen (GÄU), (SGI, 2012), med vissa förenklingar för att bland an-
nat minska tidsåtgången och karteringskostnaden. En målsättning har också varit att 
kunna genomföra karteringar med geografiskt nationell spridning och med utgångspunkt 
från tillgängligt befintligt nationellt täckande underlag, för att på sikt kunna formulera en 
metodbeskrivning som kan gälla mer allmänt för skredriskkartering.  

Under 2013 gjorde SGI en prioritering av de vattendrag i Sverige som då rekommendera-
des för skredriskkartering. Arbetet redovisades i SGI Publikation 6 (SGI 2013). I Figur 3 
visas en karta med de analyserade och prioriterade vattendragen från 2013. Röda linjer 
markerar de vattendrag som fick högst prioritering 2013.  
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Figur 3 Analyserade vattendrag 2013 (SGI 2013). Röda linjer markerar de vattendrag som fick 
högst prioritering 2013 och som har jobbats vidare med sedan dess. 

 
Några av de prioriterade och rekommenderade vattendragen har nu karterats och en upp-
daterad lista behöver tas fram för planering av fortsatt arbete på längre sikt. Norsälven 
(SGI 2015), som användes som ett pilotområde för en förenklad metodik utgående från 
GÄU, blev klar i april 2015 och i september 2017 slutredovisades karteringen längs Sä-
veån (SGI 2017). Skredriskkartering pågår i dagsläget för Ångermanälven.  

Under 2016 utfördes en förstudie för Norrströms utlopp i Östersjön och resultatet av 
denna visar att detta område inte lämpar sig för skredriskkartering enligt framtagen meto-
dik och har därför utgått. Slutsatserna i rapporten anger att: ”En samlad bedömning av 
området blir att sammanhängande skredriskområden, liknande de längs känsliga vatten-
drag som till exempel Göta älv, Norsälven, Säveån och Ångermanälven, saknas i området 
Norrström. Den problematik som finns i området speglar i hög grad situationen allmänt i 
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vårt land. Vid fortsatt planering och utnyttjande av Mälarens stränder måste hänsyn tas 
till de geotekniska förutsättningarna. Fortsatt finns behov av att utveckla de geotekniska 
och geologiska underlagen både för detaljerad och översiktlig fysisk planering. Detta ar-
bete ingår dock inte i SGI:s översiktliga skredriskkarteringar med hänsyn till ett förändrat 
klimat.” 
 
Sedan 2013 har det tillkommit förbättrat och nytt underlag i GIS-format som också moti-
verar att ett nytt analysarbete görs av prioriterade vattendrag. 

2. Syfte 
Syftet med en uppdaterad prioritering av vilka områden som bör karteras är att ta fram en 
aktualiserad, långsiktig nationell plan för SGI:s arbete med skredriskkartering.  

Prioriteringen kan också ses som en översiktlig identifiering av större vattendrag med för-
utsättningar för skred och ras, där även hänsyn tagits till klimatförändringens påverkan på 
skredrisken.   

3. Avgränsning 
Urval av vattendrag och områdesavgränsning är utförd med hjälp av nationellt täckande 
kartunderlag. Det innebär att karteringsskalorna ofta är stora, vilket innebär generali-
seringar. Analysen är gjord på en översiktlig nivå enligt den metod som beskrivs i  
Kapitel 4.  

I Sverige finns många vattendrag inom skredkänsliga områden, där även erosion kan ha 
betydelse för skredrisken. För SGI:s arbete med skredriskkartering har en begränsning 
måst göras. En avgränsning om 25 m³ i mynningen har ansatts som minimistorlek på vat-
tendrag för prioritering inför skredriskkartering. Detta görs med hänsyn till dels tidigare 
karterade områden och dels framtagen metodik för erosionsprognosticering där heltäck-
ande batymetrisk data används som underlag. Den typ av generaliseringar som metodiken 
innebär lämpar sig sämre för mindre vattendrag med större lokala variationer. 

Som underlag för konsekvensvärderingen i prioriteringen har den förenklade metod för 
kvalitativ konsekvensvärdering använts som finns framtagen av SGI för skredriskkarte-
ring, med undantag av potentiellt förorenade områden. I den förenklade metoden är det de 
primära konsekvenserna av ett skred som bedöms, exempelvis om en byggnad eller delar 
av en infrastruktur sveps med i ett skred. Med de begränsningar som finns i den förenk-
lade metoden så kan det inom de analyserade områdena förekomma många fler konse-
kvenser än de som ingår i analysen. En mer fördjupad konsekvensanalys behövs för att 
identifiera och värdera konsekvenserna i ett senare och mer detaljerat skede. För priorite-
ringens syfte är dock den förenklade metoden tillräcklig. En av de konsekvenser som inte 
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ingår i den förenklade metoden, men som ändå beaktats i den slutliga prioriteringen, är 
närvaro av betydande vattenkraftsproduktion.  

Dataunderlagen för förutsättningar för skred, respektive konsekvenser av skred, har han-
terats med olika viktningsfaktorer baserat på den klassning som finns inbyggd i underla-
gen. Att förutsättning för skred finns, bedöms som avgörande för att alls utföra skredkar-
tering. På motsvarande sätt bedöms närvaro av de större konsekvenserna som viktiga för 
prioriteringen. 

4. Metod  
Förutsättningar för skred och samhällskonsekvenser har styrt prioriteringen, kombinerat 
med hänsyn tagen till klimatförändringens påverkan på skredrisken. Prioriteringen är där-
med gjord för att direkt bidra till de globala målen enligt Agenda 2030. Kartering av 
skredrisker längs med vattendrag stödjer arbetet för åtminstone fem av de globala målen 
enligt Agenda 2030, särskilt målen för Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (nr 
9), Hållbara städer och samhällen (nr 11) samt Bekämpa klimatförändringen (nr 13).  Pri-
oriteringen är till stor del avgränsad till den centrala målsättningen för Agenda 2030 att 
bygga upp beredskap och kapacitet för att minska människors utsatthet och sårbarhet för 
extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga 
chocker och katastrofer.  

Tidigare prioriterade och skredriskkarterade områden längs vattendrag ingår i analysen 
som jämförelse samt för validering av prioriteringsmetoden. Det gäller Göta älv, Norsäl-
ven, Säveån samt Ångermanälven (pågående 2019). 

4.1 Metodval 

Under arbetet med den förnyade prioriteringen av möjliga områden att fortsätta kartera 
har ett antal metoder övervägts. I huvudsak tre vägval identifierades:  

• uppdatering av prioriteringen från 2013 med uppdaterade underlag,  

• ny identifiering av vattendrag och prioritering med utgångspunkt från nya och uppda-
terade underlag,  

• fortsättning på prioriteringen från 2013 med en prioritering av kvarvarande vattendrag, 
utan uppdatering av underlag.  

Inledningsvis gjordes en inventering och insamling av relevanta nationellt tillgängliga un-
derlag för att kunna ta ställning till de alternativa vägvalen. Underlagen beskriver:  

• förutsättningar för skred,  

• konsekvenser av skred, samt  

• skredriskens känslighet för klimatförändring. 
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För att få en så heltäckande beslutsunderlag som möjligt genomfördes en SGI-intern 
workshop med multikriterieanalys kring de tillgängliga underlagen och eventuell inbör-
des viktning, samt en workshop och utvärdering av nuvarande skredriskkarteringsmetod 
och erfarenheterna från utförd skredriskkartering i Norsälven och Säveån. Ett beslut togs 
att använda metodiken enligt vägval ii) då ett omtag med både nya och uppdaterade un-
derlag bedöms ge mest aktuell information.  

I Figur 4 illustreras arbetsgången enligt vägval ii) för prioriteringsarbetet i ett flödes-
schema. 

 

Figur 4 Arbetsgång för prioriteringsarbetet, vägval ii). 

4.2 Underlag 

Utgångspunkten i arbetet med identifiering av vattendragsområdena har varit GIS-data 
från SMHI, varifrån uppgifterna om huvudavrinningsområden, delavrinningsområden, 
vattendragslinjer samt flödesstatistik har hämtats. För förutsättningar för skred har un-
derlag från SGU använts, och för konsekvenser data från Lantmäteriet och länsstyrel-
serna. I Tabell 2 listas använda dataunderlag med källhänvisning. 

Jordartskartan har använts i den skala som funnits tillgänglig i olika geografiska områden, 
och för olika skeden av prioriteringsarbetet. Jordartskartan i skala 1:1 miljon innebär en 
kraftig förenkling av de geologiska förhållandena, men är det nationellt täckande un-
derlag som finns tillgängligt. I arbetet med skredriskkartering är det nödvändigt med till-
gång till en jordartskarta i en skala på minst 1:50 000.  

Urvalsteg 1 
(Avsnitt 4.3)

Urvalsteg 2 
(Avsnitt 4.3)

Indelning efter jordart
(Avsnitt 4.4)

Förutsättningar för skred 
(Avsnitt 4.5)

Konsekvenser av skred 
(Avsnitt 4.6)

Matrisanalys 
(Avsnitt 4.7)

Klimateffekter 
(Avsnitt 4.8)

Prioritering
(Kapitel 5)
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Tabell 2 Dataunderlag för analys av vattendrag för skredriskkartering. 

 Dataunderlag  Källa Kommentar 

Vattenun-

derlag 

Huvudavrinningsområden 
(HARO_y_2016.shp), delavrin-
ningsområden (aro_y_2016), vat-
tendragslinjer (vd_l_2016.shp), flö-
desstatistik (Qstat_20090604.xls) 

SMHI, 
SVAR2016 

Ytor för avrinningsområden, vatten-
dragssträckning och flödesdata. 

Förutsättning 

för skred 

Riksöversikt över finkorniga jordars 
skredbenägenhet – GIS-skikt, 
Jordartskarta, skala 1:1 miljon 
samt 1:25 000 – 1:100 000, GIS-
skikt, 
Högsta kustlinjen (HK) GIS-skikt 

SGU Area för de tre högsta klasserna. 
Jordarter 
Avgränsningslinje 

Konsekven-

ser 

Byggnader, vägar och järnvägar 
från Lantmäteriets fastighetskarta 
– GIS-skikt 

Lantmäte-
riet, SGI 
Publ 38 

Area per konsekvensklass 3-5 inom 
vattendragsområdena. Konsekvens-
karta enligt metodik skredriskkartering.  

 EBH-stödet, GIS-skikt med MIFO-
objekt 

Länsstyrel-
serna 

Alla identifierade MIFO-objekt i databa-
sen 

Klimat Årsnederbörd 
Serie (n_ar_s_N_rcp85) 
där N är 1 – 31 beroende på geo-
grafiskt läge. 

SMHI Årsnederbördens avvikelse (2070-
2099) från den normala (medelvärdet 
1961-1990) i procent. HARO-baserade 
data. Scenario 8,5. 

 Kraftig nederbörd (mer än 10 
mm/dygn) 
Serie (ngt10_ar_s_N_rcp85) 
där N är 1 – 31 beroende på geo-
grafiskt läge. 

SMHI Beräknad förändring av årets antal da-
gar med kraftig nederbörd (2070-2099) 
i förhållande till den normala (medel-
värdet 1961-1990) för respektive om-
råde N. HARO-baserade data. Scena-
rio 8,5. 

 Medelvattenföring 
(HBVSv_qcinfltot_MQ_rcp85_en-
sembleMean_diffPerc.shp (attribut 
P4)). 

SMHI Ökning av medelvattenföring i procent 
(2069-2098 jämfört med 1961-1990). 
HARO-baserade data. 
Scenario 8,5. Medelvärde framtaget för 
respektive HARO över hela avrinnings-
området.  

 Högvattenföring återkomsttid 10 år 
(HBVSv_qcin-
fltot_HQ10_rcp85_ensem-
bleMean_diffPerc.shp (attribut 
P4)). 

 

SMHI Ökning av tioårsflöde i procent (2069-
2098 jämfört med 1961-1990). HARO-
baserade data. 
Scenario 8,5. Medelvärde framtaget för 
respektive HARO över hela avrinnings-
området. 

 Högvattenföring återkomsttid 100 
år 
(Q100_rcp85_ensembleMean_diff-
Perc.shp (attribut P4)). 

SMHI Ökning av hundraårsflöde i procent 
(2069-2098 jämfört med 1961-1990). 
HARO-baserade data. 
Scenario 8,5. Medelvärde framtaget för 
respektive HARO över hela avrinnings-
området. 

 Nollgenomgångar 
Serie (zc_ar_s_N_rcp85) 
där N är 1 – 31 beroende på geo-
grafiskt läge. 

SMHI Beräknad förändring av årets antal da-
gar (2070-2099) jämfört med 1961-
1990) med nollgenomgångar i förhål-
lande till den normala (medelvärdet 
1961-1990) för respektive område N. 
HARO-baserade data. Scenario 8,5. 
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4.3 Urval  

Ett urval av vilka vattendrag som skulle ingå i analysen och avgränsning av områdena 
längs vattendragen gjordes med utgångspunkt från följande kriterier: 

• Medelflöde (dagens) i mynningen MQ ≥ 25 m3/s. 

• Vattendragets längd under högsta kustlinjen (HK). 

• 1 000 meter brett datainsamlingsområde på vardera sida om vattendragets centrum-
linje. 

Det första urvalssteget innebar en identifiering av samtliga vattendrag med ett medel-
flöde (MQ) större än 25 m3/s idag i mynningen. För avgränsning se vidare Kapitel 3. 
Ökad erosion kan öka förutsättningen för skred och ras. Det senast skredriskkarterade vat-
tendraget, Säveån (SGI 2017), har medelflödet 25 m³/s i mynningen, medan Norsälven 
(SGI 2015) och Ångermanälven (SGI pågående) har ett medelflöde på ca 50 respektive ca 
500 m3/s i mynningen. Totalt identifierades 42 vattendrag inom 26 huvudavrinningsområ-
den (HARO) med detta kriterium, se Figur 5. Vattendragens längd har även avgränsats 
till under nivån för högsta kustlinjen med hänsyn till att finkorniga jordar huvudsakligen 
har avsatts under denna nivå. En datainsamlingszon (utredningsområde) skapades därefter 
som sträcker sig vinkelrätt 1 000 m ut från vattendragslinjen definierad av SMHI för re-
spektive vattendrag. 

I ett andra urvalssteg gjordes en mer ingående geologisk studie av markområdena längs 
de identifierade vattendragen. Syftet var att översiktligt identifiera de delar utmed vatten-
dragen som har mer sammanhängande områden med finkorniga jordar (lera-silt-sand) och 
där skredriskkartering kan antas gå att genomföra. Den nya områdesavgränsningen gjor-
des med hjälp av SGU:s jordartskarta i skala 1:25 000 – 1:100 000, där den finns tillgäng-
lig. Kartan saknas i vissa delar av landet, framför allt i de nordligare delarna där istället 
den mer översiktliga jordartskartan i skala 1:1 miljon användes. I detta urvalssteg mins-
kade antalet vattendrag, då några föll bort, och ett flertal delades i flera delar där vissa de-
lar togs bort från fortsatt analys. I Figur 6 visas vattendragen efter det andra urvalssteget, 
tillsammans med vattendragen från urvalssteg 1. 

Den fortsatta analysen behandlar områdena från urvalssteg 2. 
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NAMN HARO 

Torneälven 1 

Ängesån 4 

Kalixälven 4 

Råneälven 7 

Lilla Luleälven 9 

Luleälven 9 

Piteälven 13 

Byskeälven 18 

Skellefteälven 20 

Vindelälven 28 

Umeälven 28 

Öreälven 30 

Gideälven 34 

Moälven 36 

Faxälven 38 

Fjällsjöälven 38 

Ångermanälven 38 

Indalsälven 40 

Ljungan 42 

Voxnan 48 

Ljusnan 48 

Lillälven 53 

Orsälven 53 

Västerdalälven 53 

Dalälven 53 

Kolbäcksån 61 

Arbogaån 61 

Motala ström 67 

Emån 74 

Mörrumsån 86 

Helge å 88 

Lagan 98 

Nissan 101 

Ätran 103 

Viskan 105 

Säveån 108 

Göta älv  108 

Upperudsälven 108 

Byälven 108 

Norsälven 108 

Klarälven 108 

Gullspångsälven 108 

Figur 5 Identifierade vattendrag med huvudavrinningsområden (HARO), i det första urvalssteget. 
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Urvalssteg 2 

Vattendrag 
Längd 
(km) 

Torneälven 21 
Kalixälven 21 
Råneälven 23 
Luleälven 113 
Piteälven 91 
Byskeälven 63 
Skellefteälven 70 
Vindelälven 121 
Umeälven 121 
Öreälven 121 
Gideälven 70 
Moälven 55 
Faxälven 81 
Fjällsjöälven 48 
Ångermanälven 124 
Indalsälven 134 
Ljungan 78 
Voxnan 59 
Ljusnan 91 
Orsälven 10 
Västerdalälven 16 
Dalälven 157 
Kolbäcksån 60 
Arbogaån 73 
Motala ström 29 
Mörrumsån 6 
Helge å 64 
Lagan 21 
Nissan 18 
Ätran 29 
Viskan 55 
Säveån 58 
Göta älv 99 
Byälven 59 
Norsälven 36 
Klarälven 156 
Gullspångsälven 46 

Figur 6. Vattendrag från urvalssteg 1 (grå linjer) respektive 2 (blå linjer, med längdangivelse i ta-
bell). Urvalssteg 2 visar vattendrag med områden med mer sammanhängande markytor med lera-
silt samt sand-grus enligt jordartskartan (SGU).    
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4.4 Indelning av vattendrag efter jordart 

Inom områdena längs vattendragen utgörs marken av olika geologiska material med olika 
geotekniska förutsättningar. Det kan förutom lera även finnas silt, sand, grus, morän, 
isälvssediment, torv och berg. Skredriskkarteringens metodik finns hittills framtagen för 
områden med relativt homogena jordlager av lera och silt (Göta älv, Norsälven och Sä-
veån) och håller på att utvecklas även för områden med mer växlande jordlager av lera, 
silt och sand (Ångermanälven)1. För att kunna prioritera kommande områden för skred-
riskkartering behöver de delas in i grupper utifrån geologiska/geotekniska förutsättningar, 
så att rätt karteringsmetodik ska kunna tillämpas. En grov indelning har därför gjorts i tre 
olika typer av mark.  

Underlaget till den geologiska/geotekniska indelningen är SGU:s rikstäckande jordarts-
karta i skala 1:1 miljon. Kartan redovisar lera-silt och sand-grus i markytan som separata 
områden, vilket har bedömts avspegla de geotekniska förutsättningarna i grova drag. För 
markområdena med lera-silt samt sand-grus har arealerna beräknats och redovisas dels 
som andel relativt markytan (ger en relation mellan vattendragen oavsett markytans stor-
lek) och som faktiska arealer (ger en bild av skillnaden i markytans storlek) inom varje 
vattendragsområde, se Figur 7 respektive Figur 8.  
 
Baserat på utbredningen av lera-silt i markytan inom områdena har en indelning gjorts i 
tre grupper där olika skredriskkarteringsmetodik bör användas. Grupperna benämns fort-
sättningsvis ”A: Lera-silt”, ”B: Lera-silt-sand-grus” och ”C: Sand-grus”, se Tabell 3. En 
markandel av minst 50% lera-silt har satts som en gräns för att höra till vattendrag av ty-
pen A, där den hittills framtagna metodiken för skredriskkartering kan användas. För vat-
tendrag med mindre än 50% lera-silt i omgivande mark, har två grupper särskilts med 
hänsyn till andelen lera-silt, se även Figur 7 och Figur 8. För områden inom grupp B för-
utsätts den metodik som testas för Ångermanälven kunna användas, och för de områden 
med mindre än 20% lera-silt, grupp C (motsvarande Klarälven), krävs en ytterligare ut-
veckling av metodik för ras/skredriskkartering. 

I Tabell 4 visas den valda indelningen för vattendragen från urvalssteg 2 med avseende på 
de geologiska/geotekniska förutsättningarna. 

 

Tabell 3 Indelning i geologiska typområden efter markandel av lera-silt.  

 A: lera-silt 

B: lera-silt-sand-

grus C: sand-grus 

Markandel lera-silt >50% 20-50% <20% 

 

                                                      
1 Det finns metoder för översiktlig stabilitetskartering i finjord och grovjord, men där ingår inte riskbegreppet 

och inte klimatförändringseffekten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB). 
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Figur 7 Diagrammet visar procentandel av marken inom varje område längs vattendragen inom ur-
valssteg 2, med lera-silt och sand-grus. En indelning i tre kategorier föreslås för att underlätta val av 
karteringsmetodik. De tre kategorierna är valda som: A) huvudsakligen lera-silt, där andelen lera-silt 
är minst 50%, B) huvudsakligen lera-silt-sand-grus där andelen lera-silt är mellan 20 och 50%, samt 
C) huvudsakligen sand-grus. Staplarna redovisar endast andelen lera-silt (blått) och sand-grus 
(orange). Övriga jordarter samt områden med berg är inte redovisade i diagrammet, vilket gör att 
summan inte blir 100% för respektive vattendrag.  

 

Figur 8 Diagrammet visar arealer av markområden, normerade efter största området, med lera-silt 
respektive sand-grus för varje område längs vattendragen i urvalssteg 2. Staplarnas färgindelning 
visar relationen mellan lera-silt (blått) respektive sand-grus (orange) för de olika vattendragen. I dia-
grammet framgår hur olika stora markområdena är längs vattendragen.  
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Tabell 4 Geologisk indelning av vattendragen inom urvalssteg 2 baserat på SGU:s jordartskarta i 
skala 1:1 miljon och andel mark med lera-silt och sand-grus inom området längs vattendraget. List-
ordning är efter markandel lera-silt, per grupp. 

A 

Lera-silt  
B 

Lera-silt-sand-grus 

C 

Sand-grus 

Råneälven  Indalsälven Helge å  

Kalixälven Ljusnan Skellefteälven  

Fjällsjöälven  Dalälven Piteälven  

Norsälven  Arbogaån Ätran 

Voxnan  Faxälven Umeälven 

Torneälven  Ljungan Vindelälven  

Moälven Kolbäcksån Orsälven  

Motala ström  Gullspångsälven Byskeälven 

Gideälven  Ångermanälven  Klarälven  

Byälven Luleälven  Lagan  

Göta älv  Öreälven Nissan 

Västerdalälven  Mörrumsån 

Viskan    

Säveån    

 

4.5 Förutsättningar för skred 

I skredriskkarteringar beräknas sannolikheten för skred längs vattendraget som en del i 
bedömning av skredrisken och för detta krävs detaljerad information. I aktuell prioritering 
med nationell täckning saknas sådant underlag och i stället används begreppet förutsätt-
ningar för skred. De geologiska förutsättningarna fanns i tidigare analys (SGI, 2013) end-
ast tillgänglig i en rikstäckande jordartskarta med skala 1:1 miljon. Sedan 2013 har ytter-
ligare områden jordartskarterats i en skala 1:25 000 – 1:100 000, dock inte i sådan omfatt-
ning att de kan anses rikstäckande i den aktuella analysen. I SGU:s karta ”Förutsättningar 
för skred i finkornig jordart” baseras skredförutsättningarna på jordart och geometri, men 
den kartan är inte heller rikstäckande. 

Idag finns däremot en karta framtagen av SGU som inbegriper både jordart, historiska 
skredärr och registrerade skredhändelser, samt lerans avsättningsmiljö (marin, som kan ge 
upphov till kvicklera). Kartan benämns ”Riksöversikt över finkorniga jordars skredbenä-
genhet” och bedöms lämplig för den aktuella typen av nationell identifiering och priorite-
ring, se Tabell 2 och Figur 9. Det krävs att det finns en förutsättning för skred för att det 
överhuvudtaget ska finnas någon skredrisk, därför har de tre högsta klasserna, Betydande, 
Påtaglig respektive Viss benägenhet för jordskred, valts som underlag för prioriteringen 
avseende förutsättningar för skred, se avsnitt 4.7. 
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Kartutsnitt Symbolsättning 

Täcknings-

karta 

   

Figur 9 Kartan ”Riksöversikt över finkorniga jordars skredbenägenhet” redovisar en klassning där 
de tre högsta klasserna med viss, påtaglig respektive betydande benägenhet för jordskred har an-
vänts i prioriteringen, källa SGU.  

4.6 Konsekvenser av skred 

Inom skredriskkarteringen för Norsälven och Säveån togs en förenklad värderingsmetod 
av samhällskonsekvenser fram, baserad på närvaron av byggnader och transportinfra-
struktur, och för Säveån även potentiellt förorenade områden (SGI 2015 och SGI 2017). 
SGI arbetade i nämnda karteringar fram en metodik för värdering av objekten där katego-
rierna liv, ekonomi, miljö och samhällsfunktion omfattas. Samma klassindelning har till-
lämpats här för dataunderlag för hela Sverige, se Tabell 5. I aktuell utredning ingår inte 
potentiellt förorenade områden i konsekvensklassningen. 

Geografisk information om byggnader och transportinfrastruktur med tillhörande attribut 
hämtades från Lantmäteriets fastighetskarta. I fastighetskartan redovisas byggnader som 
polygoner med tillhörande information om byggnadsändamål som styr klassningen av re-
spektive byggnad. Med transportinfrastruktur avses alla vägar och järnvägar i fastighets-
kartan. Eftersom de redovisas som linjer har alla objekt här tilldelats en rimlig bredd så 
att en area kan beräknas för konsekvensklasserna.  
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Tabell 5 Indelning i konsekvensklasser för objekten i datalagren med byggnader och transportinfra-
struktur. En detaljerad förklaring till klassindelningen ges i SGI 2015 och 2017. 

Konsekvensklass  Konsekvenser av skred 

K5 Katastrofala 

K4 Extremt stora 

K3 Mycket stora 

K2 Stora 

K1 Lindriga 

 

För analysen har areor för de tre högsta klasserna Mycket stora, Extremt stora samt Kata-

strofala konsekvenser av skred använts som underlag. 

Fler konsekvenser 

Det finns en mängd konsekvenser som inte ingår i ovanstående metod för konsekvens-
klassning. En sådan konsekvens är bortfall av vattenkraftsproduktion som för större an-
läggningar kan vara av betydande samhällsintresse. Vattenregleringen har samtidigt en 
stor påverkan på bland annat erosion och sedimenttransport längs vattendraget, vilket i 
förlängningen även påverkar risken för ras och skred. Vattendragen har varierande grad 
av vattenkraftsutbyggnad och några är även skyddade från utbyggnad. I analysen har en 
samlad produktion av minst 1000 GWh/år satts som en gräns för närvaro av betydande 
vattenkraftsproduktion.  

För att kunna ta hänsyn till närvaro av potentiellt förorenade områden, samtidigt som det 
stora antalet MIFO-objekt gör att en mer detaljerad studie av varje objekt inte varit möjlig 
att genomföra i den här utredningen, så bedöms ändå antalet objekt kunna ge en indikat-
ion på omfattningen av markföroreningar som kan beröras och innebära konsekvenser vid 
ett skred. Det totala antalet MIFO-objekt för respektive vattendrag redovisas därför i rap-
porten för att synliggöra att det finns potentiellt förorenad mark i olika utsträckning ut-
med vattendragen. Information har hämtats från länsstyrelsernas nationella EBH-databas. 
Samtliga MIFO-objekt registrerade i EBH-databasen, dvs både riskklassade och icke risk-
klassade objekt har sammanställts och redovisas. En mer detaljerad studie utförs senare 
inom arbetet med respektive skredriskkartering.  

Det finns fler typer av konsekvenser som inte varit möjliga att hantera i aktuell priorite-
ring. För att ta hänsyn till fler krävs en metodutveckling av den konsekvensklassningsme-
tod som hittills har använts vid de förenklade skredriskkarteringarna efter Göta älvutred-
ningen. 
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4.7 Matrisanalys 

För varje vattendrag har ytstorleken för förutsättningar för skred, se avsnitt 4.5, samt kon-
sekvenser av skred, se avsnitt 4.6, inom markområdena längs vattendragen, beräknats. 
Arealerna för ytorna med Betydande benägenhet för jordskred, Påtaglig benägenhet för 

jordskred samt Viss benägenhet för jordskred har beräknats var för sig och på samma sätt 
har arealerna för ytorna med Katastrofala, Extremt stora samt Mycket stora konsekvenser 
av skred beräknats var för sig, och för varje vattendrag. Respektive areal har sedan multi-
plicerats med en viktfaktor motsvarande klassvärdet enligt Tabell 6 och Figur 10. Däref-
ter har de viktade arealerna summerats per förutsättning och konsekvens och delats med 
totala markytan per vattendrag.  

För att på ett överskådligt sätt få fram en inbördes relation mellan vattendragens förutsätt-
ningar för skred och konsekvenser av skred har kvoterna för förutsättning respektive kon-
sekvens normerats utifrån högsta ingående värde för alla vattendrag. 

 

Tabell 6 Klassindelning och viktningsfaktor för förutsättningar för skred respektive konsekvenser av 
skred. 

Klass/vikt-

ningsfak-

tor 

Förutsättningar för 

skred 

Konsekvenser av 

skred 

5 Betydande benä-
genhet för jordskred 

Katastrofala konse-
kvenser av skred 

4 Påtaglig benägen-
het för skred 

Extremt stora konse-
kvenser av skred 

3 Viss benägenhet för 
skred 

Mycket stora konse-
kvenser av skred 
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Figur 10 Utsnitt ur fiktiv beräkningstabell för att illustrera hur markarealer för de olika klasserna för 
förutsättningar för skred respektive konsekvenser av skred har summerats och viktats, och därefter 
normerats med högsta värde. 

 

För att åskådliggöra resultatet har förutsättning plottats mot konsekvens i en matris som 
underlag för prioritering, se Figur 11. Matrisen visar endast det inbördes förhållandet 
mellan vattendragen baserat på använt underlag. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

viktning 5 4 3

Riksöversikt skredbenägenhet  (SGU) Area (km2)

NAMN

Klass 4 - 

Betydande 

benägenhet för 

skred

Klass 3 - Påtaglig 

benägenhet för 

skred

Klass 2 - Viss 

benägenhet för 

skred

Summa klass 

2, 3, 4 viktad 

med 3, 4, 5

Förutsättningar 

normerat värde

Vattendrag 1 0 0 15590 46771 0,43

Vattendrag 2 0 19313 0 77252 0,14

Vattendrag 3 0 27923 0 111692 0,50

Vattendrag 4 0 28441 0 113765 0,32

Vattendrag 5 0 31141 0 124563 0,33

Vattendrag 6 55348 46 0 276922 0,99

Vattendrag 7 55940 7680 506 311938 0,69

Vattendrag 8 63264 128 66 317029 0,75

Vattendrag 9 56736 20417 2571 373063 0,72

Vattendrag 10 114928 1556 39 580980 0,69

Vattendrag 11 0 164840 0 659360 0,84

Vattendrag 12 0 108259 0 433036 0,49

Vattendrag 13 0 47885 0 191538 0,33

Vattendrag 14 0 200800 0 803202 0,86

KONSEKVENSER

viktning 5 4 3

K-karta 

BY

K-karta 

BY

K-karta 

BY

K-karta 

TPI

K-karta 

TPI

K-karta 

TPI

NAMN

Area K-

klass 5 

(km
2
)

Area K-

klass 4 

(km
2
)

Area K-

klass 3 

(km
2
)

Area K-

klass 5 

(km
2
)

Area K-

klass 4 

(km
2
)

Area K-

klass 3 

(km
2
)

Summa klass 

3, 4, 5 (BY + 

TPI) viktad 

med 3, 4, 5

Konsekvenser 

normerat 

värde

Vattendrag 1 1 63 353 0 78 144 2061 0,34

Vattendrag 2 1 31 333 0 45 152 1769 0,06

Vattendrag 3 22 1357 1444 0 226 443 12104 0,99

Vattendrag 4 0 4 190 0 0 44 716 0,04

Vattendrag 5 16 366 1039 0 231 335 6592 0,31

Vattendrag 6 24 311 686 0 150 365 5123 0,33

Vattendrag 7 13 344 651 0 26 216 4147 0,17

Vattendrag 8 45 1802 2663 0 1314 733 22875 0,98

Vattendrag 9 9 762 1498 0 421 582 11014 0,39

Vattendrag 10 105 4409 4540 0 2408 1783 46760 1,00

Vattendrag 11 12 21 45 0 73 961 3451 0,08

Vattendrag 12 2 39 458 0 53 110 2085 0,04

Vattendrag 13 1 115 704 0 198 586 5128 0,16

Vattendrag 14 27 264 1328 0 733 872 10726 0,21
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Figur 11 Insamlad data för alla vattendrag från urvalssteg 2 plottade i en matris med förutsättningar 
och konsekvenser av skred. Matrisen visar det inbördes förhållandet mellan vattendragen.  

 

Några vattendrag har fått värdet noll i förutsättning för skred, se Figur 10 och Figur 11, 
på grund av att de har mycket begränsade förutsättningar för skred enligt SGU:s karta 
över skredbenägenhet och att den klassen ingår inte som grund för prioriteringen. 
Vattendragen är Torneälven, Kalixälven, Råneälven, Voxnan, Emån, Mörrumsån, Helge å 
samt Lagan och ingår därför inte i den fortsatta analysen. Det kan dock även längs dessa 
vattendrag förekomma områden med osäkra stabilitetsförhållanden. 
 
Redovisning med indelning av vattendragen i de geologiska typområdena A, B respektive 
C visas i matris i Figur 12, Figur 13 och Figur 14. De tre matriserna har använts som 
underlag för prioriteringen, se vidare Kapitel 5. 
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Figur 12 Illustration av förutsättningar och konsekvenser för vattendrag A: Lera-silt. Matrisen visar 
det inbördes förhållandet mellan vattendragen. 

 

Figur 13 Illustration av förutsättningar och konsekvenser för vattendrag B: Lera-silt-sand-grus. Ma-
trisen visar det inbördes förhållandet mellan vattendragen. 



SGI Publikation 47 

25 (33) 
 

 

 

Figur 14 Illustration av förutsättningar och konsekvenser för vattendrag C: Sand-grus. Matrisen vi-
sar det inbördes förhållandet mellan vattendragen. 

4.8 Klimateffekt 

Ökad årsnederbörd och ökat antal dagar med kraftig nederbörd innebär en ökad av-
rinning i naturliga slänter som kan leda till ökad erosion i slänter med erosionskänsliga 
jordarter som exempelvis silt och sand. Ökad nederbörd kan även leda till högre grund-
vattennivåer, vilket kan innebära en minskning av jordens hållfasthet, som i sin tur ökar 
sannolikheten för ras och skred. Ökad tillrinning till vattendragen kommer att leda till 
ökade flöden i vattendragen vilket kan öka erosionen såväl i botten som i strandzonen. 
Det leder till att sannolikheten för skred och ras blir högre i alla typer av jordarter. Ök-
ning av dagar med nollgenomgångar (växlande mellan minusgrader och plusgrader) 
påverkar framförallt älvarna i mellersta och norra Sverige, med kortare vinterperiod och 
mindre snötäcke. Nollgenomgångar luckrar upp markytan och kan öka förutsättningar för 
skred. För ytterligare fördjupning i ämnet hänvisas till SGI:s rapport Klimatlasters effek-

ter på naturlig mark och geokonstruktioner (SGI, 2018).  

I aktuell prioritering har ökad årsnederbörd, ökat antal dagar med kraftig nederbörd, 
ökade flöden (medelvattenföring, 10-års samt 100-årsflöde) samt ökning av antalet noll-
genomgångar under vinterperioden (avser månaderna december, januari och februari en-
ligt definition av SMHI) bedömts som relevanta vid jämförelse av klimatets påverkan på 
förutsättningen för skred i markområden längs vattendragen. Alla har värderats lika och 



SGI Publikation 47 

26 (33) 
 

fått samma vikt då det inte är möjligt att i en översiktlig och storskalig analys avgöra vil-
ken av ovanstående klimatparameter som har störst betydelse för skredförutsättningen i 
respektive område. 

För prioriteringen har följande underlag hämtats från SMHI:s klimatscenario-analyser: 
Förändring av årsnederbörd, kraftig nederbörd, medelvattenföring, 10-årsflödet (Q10 
m3/s), 100-årsflödet (Q100 m3/s) samt ökningen av antalet dagar med nollgenomgångar 
(vinter), se Tabell 2 för beskrivning och källhänvisning. Förändringen mellan referenspe-
rioden 1961–1990 och perioden 2070–2099 har använts som utgångspunkt för analys av 
klimateffekten på respektive vattendrag. Förändringen är antingen beräknad för myn-
ningen av respektive vattendrag eller som ett medelvärde av området längs vattendraget.  

För varje vattendrag och respektive klimatparameter har förändringen tagits fram. Däref-
ter har vattendragen rangordnats för varje klimatparameter och poängsatts på så sätt att 
störst förändring ger högst rang, nr 1, vilket motsvarar 1 poäng. För varje vattendrag har 
poängen för klimatparametrarna summerats. Lägst summa indikerar att vattendraget får 
störst förändring av förutsättningen för skred i förhållande till övriga vattendrag utifrån 
använda klimatparametrar. 

Poängsummorna har delats in i tre grupper, I, II och III, för att på ett överskådligt sätt 
kunna göra en prioritering utifrån klimateffekten på vattendragen. Grupp I är den tredje-
del av vattendragen som får den största klimateffekten, grupp II är den tredjedel som får 
näst störst klimateffekt och grupp III utgör den tredjedel som får minst klimateffekt enligt 
analyserade parametrar. Resultat för respektive vattendrag redovisas i Tabell 7 i  
Kapitel 5.  

SMHI:s klimatscenario-analyser avser oreglerade flöden. Många vattendrag är idag regle-
rade och där kan de negativa effekterna på ras och skred delvis bli kompenserade. I un-
derlaget för prioriteringen har flödesförändringarna ändå bedömts ge en indikation på 
ökade erosionsförutsättningar i vattendragen. 
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5. Resultat  

5.1 Rangordning 

Matriserna i Figur 12, Figur 13 och Figur 14 har varit utgångspunkten i prioriteringen av 
vattendragen. Från matriserna har en ordningsföljd bestämts där störst förutsättningar och 
störst konsekvenser vägt tyngst, utan hänsyn till klimateffekter.  I matrisanalysen har för-
utsättningarna för skred givits en 1,5 gång större tyngd än konsekvenserna, se Tabell 7.  

Den för vattendragen identifierade klimateffekten (I, II, III), se Tabell 7, påverkar ord-
ningsföljden genom att de med störst klimateffekt (I) höjts två steg, de med medel klimat-
effekt (II) höjts ett steg och slutligen de med minst klimateffekt (III) fått behålla ord-
ningen. I kolumn Rangordning (1,5F+K) visas den ordning där klimateffekten vägts in, se 
Tabell 7.  

I analysen har även en rangordning studerats som enbart baserats på förutsättningar för 
skred vilket redovisas i kolumnen Rangordning (F) i Tabell 7. En jämförelse kan här gö-
ras mellan om man har med samhällskonsekvenserna eller inte. Som en jämförelse kan 
nämnas att Norsälven och Viskan hamnar högst för vattendragstyp A medan Göta älv 
hamnar längre ner i rangordningen om bara hänsyn tas till förutsättningar med klimatef-
fekt. I övrigt är rangordningen ungefär densamma. För vattendragstyp B är det mindre 
skillnad, och för vattendragstyp C är det flera ändringar i listan.  

I den fortsatta prioriteringen används rangordning med hänsyn tagen till konsekvenser ef-
tersom det bedöms mer relevant utifrån samhällsnytta. 
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Tabell 7 I tabellen visas tre olika rangordningar av vattendragen indelade per huvudsaklig jordarts-
typ A: Lera-silt, B: lera-silt-sand-grus samt C: sand-grus. Rangordningarna baseras dels på resultat 
från enbart matrisanalys, och dels matrisanalys med klimateffekt. Vattendragen i tabellen är sorte-
rade efter kolumn Rangordning med klimateffekt (1,5xF + K). F = förutsättningar för skred, K = 
konsekvenser av skred. Kolumnerna betydande vattenkraftsproduktion samt MIFO-objekt är med 
som underlag för slutlig prioritering, men ingår inte i tabellen redovisade rangordningar. 

 
Vattendrag 

(SMHI) 

Vatten-
drags-

typ 
jordart 

Rangord-
ning  

(1,5F + K) 
 

KLIMA-
TEF-
FEKT  

(I, II, III) 

Rangord-
ning med 
klimatef-

fekt  
(1,5F + K) 

 

Rang-
ordning 

med 
klimat-
effekt 

(F) 
 

Bety-
dande 
vatten-
krafts-

pro-
dukt-
ion* 

MIFO-
objekt i 
EBH-da-
tabasen, 
antal ** 

Säveån A 1 II 1 2  337 
Göta älv  A 2 II 2 5 X 744 
Norsälven A 3 II 3 1  110 
Viskan A 5 I 4 2  174 
Motala ström A 4 III 5 6  504 
Byälven A 6 II 6 4  139 
Moälven A 8 I 7 7  90 
Västerdalälven A 7 II 7 7  14 
Fjällsjöälven A 9 I 9 9 X 14 
Gideälven A 10 I 10 10  25 
Ångermanälven B 1 I 1 1 X 159 
Luleälven B 2 II 2 2 X 67 
Gullspångsälven B 3 II 3 4  93 
Indalsälven B 4 II 4 3 X 164 
Dalälven B 5 II 5 6 X 327 
Öreälven B 6 II 6 5  38 
Faxälven B 7 I 6 6 X 89 
Kolbäcksån B 8 II 8 8  153 
Ljungan B 9 II 9 9 X 148 
Ljusnan B 10 I 9 9 X 144 
Arbogaån B 11 III 11 11  280 
Klarälven C 1 II 1 1 X 452 
Piteälven C 2 I 1 1  87 
Umeälven C 3 I 3 4 X 237 
Orsälven C 4 II 4 7  23 
Vindelälven C 5 I 4 3  56 
Skellefteälven C 6 I 6 5 X 181 
Nissan C 7 II 7 9  209 
Byskeälven C 8 II 8 6  26 
Ätran C 9 I 8 7  102 

 
* Närvaro av betydande vattenkraftsproduktion totalt längs hela vattendraget. 
** Totala antalet registrerade MIFO-objekt i EBH-databasen, dvs både riskklassade och icke riskklassade po-
tentiellt förorenade områden redovisas som information och som en eventuell framtida prioriteringsfaktor, 
men har ej räknats in i konsekvenserna. 
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5.2 Prioritering 

Rekommenderad prioritering för skredriskkartering av områden från urvalssteg 2 och 
uppdelning i de olika klasserna A, B och C, visas i Tabell 8 och Tabell 9. Prioriteringen 
är baserad på en sammanvägning av förutsättningar för skred i ett föränderligt klimat och 
konsekvenser av skred.  

Förekomst av betydande vattenkraftsproduktion har använts som skiljande när två vatten-
drag fått samma rangordning.  

Det totala antalet MIFO-objekt längs med respektive vattendrag redovisas som informat-
ion i Tabell 7. Antalet bedöms ge en indikation på omfattningen av markföroreningar som 
kan beröras vid eventuella skred men ingår inte i prioriteringen. Inom exempelvis områ-
det Motala ström finns ett relativt stort antal MIFO-objekt inom en specifik del av vatten-
draget, Norrköpings stad, som historiskt varit industrität. En kartering av kombinerade 
risker enligt SGI Publikation 20 (SGI, 2016) bedöms eventuellt vara en lämplig metod i 
det fortsatta arbetet avseende just det skredriskområdet.  

Resultatet av prioriteringen redovisas i Tabell 8 för områden med huvudsaklig jordartstyp 
”A: Lera-silt” längs med vattendragen. Metodik för skredriskkartering av sådana områden 
finns framtagen inom Göta älvutredningen och förenklad för Norsälven och Säveån. I Fi-
gur 15 visas de för skredriskkartering prioriterade vattendragen typ A i karta. 

 

Tabell 8 Rekommenderad prioritering för skredriskkartering av vattendrag av jordartstyp A: Lera-silt, 
inklusive tidigare prioriterade och skredriskkarterade vattendrag. Betydande vattenkraftsproduktion 
avser mer än 1000 GWh per år. 

Vattendrag 
(lera-silt) 

Längd 
(km) 

Rangord-
ning med 

klimateffekt 
(1,5F+K) 

Betydande 
vatten-

kraftspro-
duktion*  

MIFO-ob-
jekt regi-
strerade i 
EBH-data-
basen, an-

tal ** 

Skredrisk-
karterat 

vattendrag 
Prio SGI 

Säveån 58 1  337 2017  

Göta älv  114 2 X 744 2012  

Norsälven 36 3  110 2015  

Viskan 55 4  174  X 

Motala ström 29 5  504  X 

Byälven 59 6  139   
* Närvaro av betydande vattenkraftsproduktion totalt längs hela vattendraget. 
** Totala antalet registrerade MIFO-objekt i EBH-databasen, dvs både riskklassade och icke riskklassade po-
tentiellt förorenade områden redovisas som information och som en eventuell framtida prioriteringsfaktor, 
men har ej räknats in i konsekvenserna. Observera att antalet inte är normerat efter områdenas storlek. 
 

En metodik för skredriskkartering av områden med huvudsaklig jordartstyp ”B: Lera-silt-
sand-grus” längs med vattendragen finns i dagsläget inte färdigutvecklad. Skredriskkarte-
ring av sådana områden bör invänta resultaten från pågående skredriskkartering längs 
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Ångermanälven Etapp 1. I Tabell 9 ges ett utgångsläge för prioritering. I Figur 15 visas 
de för skredriskkartering prioriterade vattendragen typ B i karta. 

 

Tabell 9 Rekommenderad prioritering för skredriskkartering av vattendrag av jordartstyp B: Lera-
silt-sand-grus, inklusive tidigare prioriterat vattendrag med pågående skredriskkartering. Betydande 
vattenkraftsproduktion avser mer än 1000 GWh per år. 

Vattendrag 
(lera-silt-sand-grus) 

Längd 
(km) 

Rangord-
ning med 

klimateffekt 
(1,5F+K) 

Betydande 
vatten-

kraftspro-
duktion*  

MIFO-ob-
jekt regi-
strerade i 
EBH-data-

basen    
antal** 

Skredrisk-
karterat 

vattendrag 
Prio SGI 

Ångermanälven 124 1 X 159 Pågående  

Luleälven 113 2 X 67  X 

Gullspångsälven 45 3  93  X 

Indalsälven 134 4 X 164   

Dalälven 157 5 X 327   

* Närvaro av betydande vattenkraftsproduktion totalt längs hela vattendraget. 
** Totala antalet registrerade MIFO-objekt i EBH-databasen, dvs både riskklassade och icke riskklassade po-
tentiellt förorenade områden redovisas som information och som en eventuell framtida prioriteringsfaktor, 
men har ej räknats in i konsekvenserna. Observera att antalet inte är normerat efter områdenas storlek. 
 

För vattendragen som klassats rinna genom markområden av typen ”C: Sand-grus” sak-
nas idag motsvarande metodik för ras- och skredriskkartering. Rangordningen i Tabell 7 
skulle kunna användas som ett utgångsläge för en framtida prioritering.  
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Figur 15 Vattendrag med högst prioritering för skredriskkartering inom jordartstyperna A: Lera-silt 
(röda linjer) samt B: Lera-silt-sand-grus (orangea linjer). Karterade områden eller områden där kar-
tering pågår visas med grå linjer. 
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6. Slutsatser 
Det nu utförda prioriteringsarbetet ligger till grund för planering och strukturering av 
SGI:s långsiktiga arbete med ras- och skredriskkarteringar över hela landet. Första steget i 
den fortsatta processen bör innefatta att påbörja arbeten med skredriskkartering av Viskan 
och/eller Motala Ström, inom tidigare definierad grupp A. Detta arbete bedöms kunna 
färdigställas under de kommande fem åren beroende på tillgängliga anslag och resurser. 
Vidare bör under denna period även ett parallellt arbete påbörjas, där andra – mer över-
siktliga – karteringsmetodiker utreds, för att på så vis kunna öka karteringstakten. För 
markområden inom grupp C behöver ett arbete påbörjas med att studera behov av, och 
möjlighet att ta fram en metodik även för denna typ av jordar. 

Inför skredriskkartering längs med varje prioriterat vattendrag behöver en förnyad, mer 
detaljerad bedömning göras av vilka delar av vattendraget som är lämpliga att kartera 
med framtagen metodik för skredriskkartering. En diskussion bör föras med inblandade 
myndigheter och kommuner om största samhällsnytta. 

Vid en jämförelse med tidigare prioritering, SGI 2013, framgår att de vattendrag som då 
hamnade bland de 10 prioriterade även nu, 2019, kommit högt på listan. Den nu aktuella 
prioriteringen skiljer sig genom att den är baserad på ett mer nationellt täckande och lik-
värdigt analysunderlag, som också är uppdaterat med avseende på de senaste klimatsce-
narierna. Det nya tillgängliga dataunderlaget har möjliggjort en annan analysmetod vilket 
beskrivs i tidigare kapitel. 

Med hänsyn tagen till resultaten av analysen av vattendragens förutsättningar för skred, 
konsekvenser av skred, bedömd klimateffekt, närvaro av betydande vattenkraftsproduk-
tion samt antal MIFO-objekt, föreslås att nästkommande skredriskkartering inom grupp 
A: Lera-silt, utförs för vattendraget Viskan eller Motala ström med nuvarande metodik 
för skredriskkartering. I SGI 2016 beskrivs även metoder för hur förorenade områden kan 
värderas bland annat utifrån perspektiven ras, skred, erosion och översvämning. Någon av 
metoderna kan övervägas att användas för Motala ström vid Norrköping, där det finns 
många potentiellt förorenade områden (MIFO-objekt).  

För markområden inom grupp B: Lera-silt-sand-grus, föreslås Luleälven eller Gull-
spångsälven när metodiken för pågående kartering utmed Ångermanälven är klar. För 
markområden inom grupp C: Sand-grus har ingen prioritering gjorts då det i dagsläget 
saknas metodik för heltäckande ras- och skredriskkartering motsvarande den som finns 
framtagen för finkornigare jordar. 

Det är värt att poängtera att det finns fler metoder för kartering av markstabiliteten i ett 
område, som exempelvis översiktlig stabilitetskartering i finjord respektive grovjord. Så-
dana har genomförts av MSB kommunvis för samlad bebyggelse över i stort sett hela lan-
det. De omfattar dock inte en yttäckande kartering av sannolikhet, konsekvens och skred-
risk som inom skredriskkarteringarna, utan utgår från stabilitetsförhållanden för utvalda 
områden där det finns samhällskonsekvenser. De omfattar heller inte bedömning av kli-
mateffekter.  

 



SGI Publikation 47 

33 (33) 
 

Referenser 
Lantmäteriet 2019, Produktbeskrivning: GSD-Fastighetskartan, vektor, Lantmäteriet, 
Geografiska Sverigedata, Dokumentversion 7.5.4, 2019-04-10, Gävle. 

Länsstyrelserna, EBH-stödet, GIS-lager med objekt. 

Naturvårdsverket 1999, Metodik för inventering av förorenade områden, Rapport 4918, 
Naturvårdsverket, Stockholm. 

SGI 2012, Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat, Statens geotekniska institut, 
Linköping. 

SGI 2013, Prioritering av områden för skredriskanalys, Klimatanpassningsanslag 2013, 
SGI Publikation 6, Statens geotekniska institut, Linköping. 

SGI 2015, Skredrisker i ett förändrat klimat – Norsälven, SGI Publikation 18, Statens 
geotekniska institut, Linköping. 

SGI 2016, Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturo-

lyckor, SGI Publikation 20, Statens geotekniska institut, Linköping. 

SGI 2017, Skredrisker i ett förändrat klimat – Säveån, SGI Publikation 38, Statens geo-
tekniska institut, Linköping. 

SGI 2018, Klimatlasters effekter på naturlig mark och geokonstruktioner – geotekniska 

aspekter på klimatförändringen, Dnr 1.1-1709-0621, 2018-04-16, Statens geotekniska in-
stitut, Linköping. 

SGU, Riksöversikt finkorniga jordars skredbenägenhet, GIS-lager med objekt. (http://re-
source.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/riksoversikt-finkorniga-jordars-skredbe-
nagenhet.pdf) 

SGU, Jordartskarta 1:25 000–1:100 000 samt 1:1 miljon 

SMHI 2015, Persson G., Strandberg G. och Berg P. 2015. Vägledning för användande av 

klimatscenarier. SMHI Klimatologi Nr 11. SMHI, SE-601 76 Norrköping.  

SMHI 2016, SVAR2016, hydrologiska data. 

SMHI, https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier  

SMHI, SCID 4.0 https://www.smhi.se/pd/klimat/rcp_scenario/scid/  



 

 

 

 

  

Statens geotekniska institut 
Postadress: 581 93 Linköping 

Tel: 013–20 18 00 
E-post: sgi@swedgeo.se 

 
www.swedgeo.se 

 

 


