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Sammanfattning 
 
Validering av modellerad skredkänslighet i finkornig jordart 
Cecilia Bayard 
 
Skred är en av de naturliga processer som formar landskapet omkring oss. De kan dock, om de sker i 
bebyggda områden, orsaka stor skada på byggnader, infrastruktur och utgöra en fara för människors liv. 
Det är därför viktigt att kunna identifiera områden där skred potentiellt kan ske så att lämpliga åtgärder 
kan vidtas i tid. En modell har tagits fram av Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) för att ge en första indikation på var skred kan ske. Modellen baseras på en algoritm 
av Tryggvason et al. (2015) där områden som består av finkorniga jordarter och där lutningsförhållandet 
är minst 1:10 betraktas som skredkänsliga. Syftet med denna studie var att undersöka till vilken grad 
modellens aktsamhetsområden sammanfaller med tidigare skred från SGI och SGUs databaser. 90 - 94 
% av de tidigare skreden överlappade med modellerade aktsamhetsområden. Möjliga anledningar till att 
skred hamnat utanför dessa områden undersöktes även. Att de befinner sig i en jordart som inte betraktas 
som skredkänslig och att lutningen numera är lägre än tröskelvärdet för modellen var de huvudsakliga 
anledningarna till detta.   
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Popular science summary 
 
Validation of Modeled Landslide Susceptibility in Fine Grained Soils in Sweden 
Cecilia Bayard 
 
A landslide is a type of mass movement down a slope. It is a natural part of the evolution of the landscape 
around us but can cause extensive damages on buildings, infrastructure and pose a threat to human lives 
if they occur in populated areas. It is therefore important to know which areas that are prone to landslides 
so that appropriate measures can be taken in time. It is possible to calculate how stable a certain soil is 
by taking samples of it and testing it in the lab. In these tests it is determined how sensitive the soil is to 
vibrations, a higher water content and/or if it is remolded. However, this takes time and require a lot of 
work. Since not all soil types are equally sensitive these tests do not have to be performed on every 
slope, but it is important that the most sensitive areas are not overlooked. For this reason, a model has 
been developed that displays areas where the slope stability might need to be examined prior, for 
example, larger infrastructure projects are started. From previous studies it has been found that 
landslides mostly occur in fine grained soils, like silt and clay, and where the slope is steeper than 5.7 
degrees. Areas that consist of any of these soil types and has a slope over this threshold are considered 
potentially sensitive to landslides in the model. The purpose of this study was to assess how well the 
model is at identifying areas that might be prone to landslides. This was done by determining how many 
of previous landslides, that are registered in two databases, that fall within the areas marked as 
potentially sensitive. Why some landslides were located outside of these areas was also examined. The 
main reasons were that the soil type the landslide occurred in is not considered sensitive by the model 
or the inclination of the slope have changed since the landslide occurred. 90 - 94 % of the previous 
landslides were found to be located within areas that the model point out as potentially sensitive.     
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1. Introduktion 

Ett skred är rörelsen av jordmassor nedför en slänt. Detta är en naturlig process och en del av landskapets 

utveckling men kan då de sker i bebyggda områden orsaka stora skador på byggnader, infrastruktur och 

utgöra en fara för människors liv. Det är därför viktigt att vara medveten om i vilka områden skred kan 

ske för att kunna vidta nödvändiga åtgärder vid byggnationer för att minska riskerna för att utlösa ett 

skred.  För att få en första indikation på var dessa områden kan finnas, och var man kan behöva göra 

grundligare undersökningar av markstabilliteten, har en modell kallad förutsättningar för skred i 

finkornig jordart tagits fram. Områden som identifieras av denna som potentiellt känsliga för skred 

kallas ”aktsamhetsområden”. Först när området har undersökts närmare vet man om det kan definieras 

som ett riskområde. 

I Sverige är skred en av de naturliga processer som orsakar flest olyckor (Nadim et al., 2008). Hur 

stor skada ett skred orsakar beror på var det sker och dess storlek. Större skred har större sannolikhet att 

inkludera bebyggda områden men även små skred kan orsaka stora skador om de sker på utsatta platser. 

Ett exempel på detta är tågolyckan i Getå i oktober 1918 då ett mindre skred på 3 500 m2 skedde längs 

järnvägen varpå ett tåg med 300 passagerare spårar ur och minst 40 personer mister livet (Nadim et al., 

2008). De senaste 100 åren har fler än 55 skred större än 10 000 m2 skett (Riksdagsförvaltningen, 2007), 

och större skred har även blivit allt vanligare under denna period, troligen till följd av mänsklig påverkan 

(Nadim et al., 2008).  

Skred sker främst i finkorniga jordarter som lera och silt. De skred som fått allvarligast konsekvenser 

i Sverige genom tiderna har skett i en speciell typ av lera; så kallad kvicklera (Rankka & Fallsvik, 2005; 

Nadim et al., 2008). Ett exempel på ett kvickleraskred, som även är ett av de skred som haft störst 

konsekvenser i Sverige, är Tuveskredet 1977. Detta skred berörde en yta på 270 000 m2 och 

jordmassorna tog med sig 65 hus ner för slänten. I och med detta miste nio personer livet (Fredén et al., 

2009). Efter Tuveskredet blev samhället mer medvetet om de risker som är förknippade med 

markinstabilitet och nyttan med att kartlägga och förebygga ras och skred. År 1987 påbörjades därför, 

efter ett riksdagsbeslut (Riksdagsförvaltningen, 2007), arbetet med att kartera markstabiliteten i landet 

(Rankka & Fallsvik, 2005; Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2006). År 2001 började en skreddatabas 

att utvecklas på SGI (Viberg et al., 2001).  

 Idag pågår ett arbete med att samordna existerande kartunderlag som behandlar ras, skred och 

erosion. Detta uppdrag har SGI tillsammans med SGU, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet på uppdrag av 

regeringen (Vägledning, 2015). Syftet med detta arbete är att tydliggöra den typ av underlag som kan 

uppfattas som motstridigt samt samordna underlag som tagits fram för olika syften och således har olika 

skalor och noggrannhetsgrad. För detta har ett vägledningsdokument utvecklats som kommer att 
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uppdateras kontinuerligt. Detta dokument ska bidra till att ge en översiktlig bild av de underlag som 

finns tillgängliga samt hur de kompletterar varandra och vilka begränsningar de har (Vägledning, 2015). 

 

I denna studie används programmen ArcGIS 10.1 och MATLAB R2015a för att undersöka samband 

och ta fram statistik över hur väl modellen förutspår skredkänsliga områden. Även anledningar till att 

vissa skred skett utanför områden som klassas som aktsamhetsområden har undersökts. Detta gjordes 

genom att jämföra modellerade områden med skred i Statens geotekniska instituts (SGI) databas över 

skred som skett i Sverige och Sveriges geologiska undersökning (SGU) databas över skredärr. 90 % av 

skreden från SGIs databas faller inom modellerade aktsamhetsområden och 94 % av skredärr i finkornig 

jordart från SGUs databas överlappar med dessa områden. 
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2. Syfte 

Modellen, förutsättningar för skred i finkornig jordart,  har utarbetats för att ge en indikation på var  

skred potentiellt kan ske och om vidare och mer ingående undersökningar behövs. Den här 

undersökningen syftar till att ta reda på till vilken grad de modellerade förutsättningarna för skred 

sammanfaller med observerade jordskred och anledningar till att dessa skred skett utanför områden där 

det teoretiskt sett finns förutsättningar för skred. De observerade jordskreden utgörs här utav SGIs 

skreddatabas och SGUs databas över jordskred och raviner. Under postprocesseringen av modellen 

skapas buffertzoner runt sjöar och vattendrag för att få med dessa som aktsamhetsområden. Dessa ska 

eventuellt plockas bort i kommande versioner av modellen. På grund utav detta är ett ytterligare syfte 

att undersöka hur stor påverkan dessa buffertzoner har på resultatet. Detta skall göras genom att först 

överlagra de registrerade jordskreden över modellerade ytor som visar var det teoretiskt sett finns 

förutsättningar för skred. Information om jordart och lutning på platsen ska extraheras och granskas och 

samband mellan skredklasser och typer undersökas. Om möjligt skall resultatet av denna undersökning 

användas till att modifiera modellen så att den i framtiden bättre kan förutspå var det finns områden 

känsliga för skred.  
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3. Bakgrund 

3.1. Definitioner och orsaker till skred 

Skred och ras är typer av massrörelser. Enligt Nationalencyklopedin (2016b) definieras massrörelser 

som ”markrörelser i jordtäcke eller sprucken berggrund genom tyngdkraftens inverkan på sluttningar”. 

Vid skred är massrörelsen en sammanhängande jordmassa eller en hel bergsslänt som kommer i rörelse 

nedför en slänt. Vid ett ras däremot, rör sig enskilda delar separerat nedför en sluttning (Vägledning, 

2015). Skred förekommer företrädelsevis i finkorniga jordarter medan ras sker i jordarter med grövre 

kornstorlek, som grus- och stenjordar (Viberg et al., 2001). Typen av rörelse kan ändras under tiden 

jordmassan rör sig nedåt, det som börjar som ett skred kan senare övergå i ett ras (Caragounis, 2014).  

Markens stabilitet i en sluttning beror av jämvikten mellan pådrivande krafter och mothållande 

krafter. Då de pådrivande krafterna genererar en skjuvspänning som överstiger mothållande 

skjuvhållfasthet, sker ett skred (Beek et al., 2008). Skjuvhållfastheten anges i enheten kPa. I 

Göteborgsregionen har en genomsnittlig lera 13-15 kPa ned till cirka 10 meters djup, varpå den ökar 

med ungefär 1,5 kPa per meter (Sällfors, 1994). Jämnvikten mellan skjuvspänningen och 

skjuvhållfastheten påverkas av höjd och lutning på slänten, jordens egenskaper och tyngd samt 

grundvattennivå och portryck (Hultén et al., 2005). En slänt som tidigare varit vid jämviktsförhållanden 

kan bli instabil om någon av ovanstående parametrar plötsligt ändras. Ett häftigt regnfall kan till exempel 

höja portrycket vilket gör att skjuvhållfastheten minskar (Iverson, 2000; Hultén et al., 2005; Andersson-

Sköld et al., 2014; Vägledning, 2015).   

Säkerhetsfaktorn, F, används ofta för att beskriva en slänts stabilitet. Den beskriver förhållandet 

mellan mothållande krafter och pådrivande krafter utmed en tänkt glidyta (se ekvation 1). Då F ≤ 1 

räknas släntens som instabil och risken för skred är hög (Hultén et al., 2005). Vilka parametrar som 

ingår i mothållande och pådrivande krafter varierar med de specifika förhållanden som råder i varje 

slänt. Om marken är dränerad eller odränerad, om glidytan antas vara cirkulär eller plan, om det är en 

kohesion- eller friktionsjord samt vilken beräkningsmetod man väljer påverkar alla vilka komponenter 

som ingår i ekvationen.  

 

F = 
Mothållande krafter

Pådrivande krafter 
                                                (1) 

 

3.2. Typer av skred 

Skred kan klassificeras på olika sätt; efter utseendet på glidytan, typ av material som skredar och var de 

sker. Ett skreds glidyta kan vara plan eller krökt. Rotationsskred, som har krökt glidyta, sker oftast i 

slänter med relativt homogent material där förhållandet mellan höjd och längd är mellan 1:2,7 - 1:1,2 

(20-40°). Förhållandet mellan djup till glidyta och längden på skredet är 1:3 – 1:10 (Highland & 
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Bobrowsky, 2008). Denna typ av skred utlöses ofta som en följd utav kraftiga skyfall eller snabb 

snösmältning.  

Vid jordskred som har plan glidyta brister stabiliteten oftast längs gränsytan mellan två plan, till 

exempel mellan jord och berggrund eller mellan lager av olika jordmaterial. Dessa skred sker i alla typer 

av miljöer men återfinns ofta i långsträckta slänter (Caragounis, 2014). Förhållandet mellan avståndet 

till glidytan och längden på skredet är lägre för plana skred än för rotationsskred, ofta mindre än 1:10. 

Även denna typ av skred utlöses ofta av intensiv nederbörd (Highland & Bobrowsky, 2008). I figur 1 

visas hur dessa två typer av skred schematiskt ser ut.  

        

Figur 1. Till vänster: Schematisk bild av ett rotationsskred. Till höger: schematisk bild av ett planskred (illustration 

av Cecilia Bayard efter Cruden & Varnes (1996)) 

Skreden kan vara både bakåtgripande och framåtgripande, med detta menas att det initiala skredet 

orsakar en kedjereaktion som leder till fler skred antingen framför eller bakom det första skredet. Åt 

vilket håll kedjereaktionen sker beror på hur stabiliteten ändras av det initiala skredet. Om det leder till 

att mothållande jordmassor avlägsnas för området ovanför skredet blir skredet bakåtgripande. Om det 

ökar belastningen på jorden under det initiala skredet blir det framåtgripande. Därför sker 

framåtgripande skred om det initiala skredet sker högt upp på en slänt (Caragounis, 2014).   

Man kan också klassificera ett skred efter typen av material som det sker i. Exempel på detta är 

Bergskred, Moränskred och Lerskred. I Sverige har de skred som sker i finkorniga jordarter krökt glidyta 

medans moränskred oftast har plan glidyta (Caragounis, 2014). 

Exempel på klassificering av ett skred efter var de sker är Nipskred, ett vanligt skred som sker i de 

branta slänter som bildas längs med åar och älvar som kallas nipor (Caragounis, 2014). Ett annat 

exempel är släntskred,  ett ytligt jordskred som sker i exempelvis vägslänter. Släntskred är ofta mellan 

5-25 meter breda och högst 1-2 m djupa (Nationalencyklopedin, 2016c). 

 

3.3. Skredkänsliga jordarter 

De flesta skred i Sverige sker i områden som ligger under högsta kustlinjen (Nadim et al., 2008; Fredén 

et al., 2009) i sluttningar med relativt svag lutning och i anslutning till öppet vatten (Nadim et al., 2008). 

De jordarter som finns här, och som skred typiskt sett sker i, är finkorniga jordarter, som lera och silt 

och allra främst kvicklera (Fredén et al., 2009). Enligt Nadim et al. (2008) täcker lera och silt ungefär 4 
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% av Sveriges yta. SGU uppskattar detta värde till 5 % varav en fjärdedel beräknas vara skredkänsliga 

(Sveriges geologiska undersökning, 2016). 

Silt har en kornstorlek mellan 0,002 och 0,06 mm (Fredén et al., 2009) och siltiga jordar hålls ihop 

av friktion och en svag kohesion, ibland kallad ”falsk kohesion”. Kohesion är en fysikalisk kraft som 

verkar mellan partiklar så att de håller samman utan att vara kemiskt bundna (Caragounis, 2014; 

Nationalencyklopedin, 2016a). I silt beror kohesionen av vattnets ytspänning i porerna mellan 

partiklarna och den försvinner därför när jorden blir vattenmättad (Statens geotekniska institut, 2016). 

Detta gör den känslig för skred då den utan kohesionen lätt kan bli flytande (Hultén et al., 2005; Fredén 

et al., 2009; Eriksson et al., 2011). Kohesionen kan också upphöra om jorden helt torkar ut eftersom 

ytspänningen även då försvinner (Hultén et al., 2005).  

Lera är en jordart som innehåller mer är 15 % ler; partiklar med en kornstorlek på upp till 0,002 mm 

i diameter (Eriksson et al., 2011). Lera har en hög kapillär stighöjd och låg permeabilitet (Fredén et al., 

2009). Detta gör att den kan hålla mycket vatten och bygga upp höga tryck i porerna, vilket minskar 

skjuvhållfastheten (Caragounis, 2014).  

Så kallad kvicklera har bildats genom avsättning av lera i marin miljö, där det salta vattnet har lett 

till en snabb sedimentation och därmed gett avlagringen en struktur som kan liknas vid ett korthus 

(Eriksson et al., 2011). Sedimenten har med tiden hamnat ovanför havsyta till följd av landhöjningen 

och saltet har då lakats ur, vilket har påverkat stabiliteten i kornskelettet (Klimat- och 

sårbarhetsutredningen, 2006). Dessa jordar är därför mycket känsliga för störningar, såsom vibrationer 

(Rankka, 2003; Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2006) och blir i stort sett flytande om strukturen 

kollapsar (Eriksson et al., 2011). Majoriteten av de skred med stora konsekvenser som inträffat i Sverige 

har skett i Göta älvdalen (Nadim et al., 2008) där kvicklera är en vanlig jordart (Klimat- och 

sårbarhetsutredningen, 2006). Att kvicklera är vanlig just här beror på att det i sydvästra Sverige vid 

tiden för avsättning rådde marina förhållanden efter att inlandsisen drog sig tillbaka. Vattnet längs med 

östkusten däremot var oftast sött eller hade relativt låg salthalt (Nadim et al., 2008). En lera definieras 

som kvicklera då sensitiviteten, som är kvoten mellan skjuvhållfastheten hos en vattenmättad lera i ostört 

jämfört med omrört tillstånd (Caragounis, 2014), är lika med 50 eller högre och den omrörda 

skjuvhållfastheten är lägre än 0,4 kPa (Karlsson & Hansbo, 1984).   

 

3.4. Skredrisker i en miljö i förändring  

Då vattennivåer i mark och vattendrag såväl som mängden nederbörd påverkar markens stabilitet 

förändras riskerna för skred med klimatet. Enligt den senaste rapporten från IPCC så kommer 

nederbörden över norra Europa att öka i och med klimatförändringarna (IPCC, 2014). Figur 2 visar ett 

medelvärde över modellerade framtida avvikelser från nuvarande nederbörd i procent (efter 1961-1990 

klimatmedel). Med en ökad nederbörd ökar sannolikheten att skred sker eftersom stabiliteten minskar i 

skredkänsliga jordar då, bland annat, portrycket höjs (Statens geotekniska institut, 2006; Andersson-
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Sköld et al., 2014; Vägledning, 2015). Högre flöden i vattendrag ökar erosionen i strandzonen vilket 

också ökar risken för skred då mothållande krafter vid basen av sluttningen försvinner. Samtidigt så kan 

en högre vattennivå öka stabiliteten genom att fungera som en mothållande kraft i samma område 

(Hultén et al., 2005). 

 Förutom förändringar i klimatet så har även mänsklig aktivitet en påverkan på stabiliteten på 

sluttningar. Förändringar i markanvändning kan både öka och minska stabiliteten. Vegetation kan ha en 

stabiliserande effekt genom armering av rotnätverket och avverkning av befintlig vegetation längs en 

sluttning tar bort denna stabiliserande effekt och kan därmed öka risken för skred (Beek et al., 2008). 

Bebyggelse på eller ovanför en slänt ökar trycket, och därmed de pådrivande krafterna, och kan alltså 

också orsaka ett skred. År 2007 uppskattades 200 000 byggnader ligga i områden som hade ökande risk 

för skred och ras (Riksdagsförvaltningen, 2007).  

 

Figur 2. Medelvärde av den beräknade förändring av årsnederbörden i Sverige i förhållande till den normala 

(medelvärdet 1961-1990), %.(SMHI - Sveriges framtida klimat) 

 

3.5. Metoder för att uppskatta skredrisk 

Vid kartläggning av skredkänsliga områden finns flera tillvägagångssätt, det finns idag ingen 

standardiserad metod utan olika modeller appliceras på olika platser i världen. Detta beror delvis på att 

olika förhållanden råder på olika platser såsom hur jordartstyper, terrängen och klimatet ser ut. Pardeshi 

et al. publicerade 2013 en artikel där de, efter att ha granskat över 100 vetenskapliga artiklar från 

relevanta tidskrifter, listat de vanligaste metoderna för att kartlägga områden känsliga för skred. Den 

enklaste kvalitativa metoden, säger de, är genom skredinventering. Denna metod går ut på att producera 

kartor som visar de skred som skett och deras temporala och spatiala fördelning såväl som andra attribut 

såsom hastighet och typ av rörelse och material som skredat. Dessa kartor utgör ofta en bas för att 

utveckla andra metoder för att uppskatta skredkänslighet. Andra metoder bygger på statistiska samband 

mellan olika parametrar. Denna typ av analyser kan delas in i bivariata och multivariata analyser. I den 
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bivariata analysen jämför man två variabler med varandra, ofta en förorsakande faktor med utbredningen 

av skred. Olika vikt läggs sedan vid varje faktor baserat på vilka faktorer som råder där flest skred skett. 

Exempel på bivariata analyser som Pardeshi et al (2013) tar upp är ”Weights of evidence model”, 

”Weighted overlay method” och ”Frequency ratio approach”.  

I den multivariata analysen undersöks samband mellan fler än två variabler samtidigt (McKillup & 

Dyar, 2010). Den tar alltså hänsyn till varje faktors relativa bidrag till känsligheten för skred. Exempel 

på multivariata metoder som används för kartläggning av skredkänsliga områden, och som Pardeshi et 

al. (2013) nämner är multipla regressionsmodeller, villkorsanalys och artificiella neurala nätverk. Att 

avgöra vilka faktorer som ska få störst vikt kan göras på olika sätt. Probabilistisk distributionsfunktion 

är ett alternativ till att tilldela en faktor ett värde, ett annat är att låta en expert på området avgöra vilka 

som ska väga tyngst (analytisk hierarki).  

En annan metod att uppskatta och kartlägga skredkänsliga områden är genom att uppskatta mängden 

regn en slänt kan ta emot innan skred sker. Ett tröskelvärde för regnmängd och regnintensitet beräknas. 

Detta baseras på jordens egenskaper och våta skrymdensitet, lutning på sluttningen, dräneringskapacitet 

och densiteten hos vatten (Pardeshi et al., 2013). För denna metod är fältundersökningar nödvändiga.   

Användningen av fjärranalys och geografiska informationssystem har blivit allt vanligare verktyg 

för att kartlägga skred och skredkänsliga områden och har bidragit till att öka noggrannheten av dessa. 

Detta gäller framförallt användningen av digitala höjdmodeller.  

 

3.6. Modellen Förutsättningar för skred i finkornig jordart 

Förutsättningar för skred i finkornig jordart, hädanefter modellen, som kommer att testas i den här 

undersökningen är framtagen för att ge en första indikation på var skred potentiellt kan ske. Den bygger 

på en algoritm framtagen av Tryggvason et al. (2015). I denna algoritm används jordartstyp, terräng och 

kritisk lutning för att avgränsa områden där förutsättningar för jordskred i finkornig jordart finns 

(Peterson & Rodhe, 2015). Algoritmen identifierar först celler med en skredkänslig jordart och därefter 

analyseras lutningen till närliggande celler för att fastställa om den överstiger kritisk lutning 

(Tryggvason et al., 2015). Denna lutning har bestämts genom att studera historiska skred i lera där man 

har kunnat konstatera att skred sällan sker om lutning:längd förhållandet understiger 1:10 (Tryggvason 

et al., 2015). Undantag från detta kan vara kvickleror där lutningen kan vara så låg som 1:15 (Peterson 

& Rodhe, 2015). 

Utöver själva slänten med den kritiska lutningen tar även algoritmen med de ovanliggande 

markområden som skulle beröras av ett potentiellt skred som ett skredkänsligt område. Detta görs genom 

att dra en falsk lutning med förhållandet 1:10 från lägsta punkten i slänten. De jordarter som bedöms 

som skredkänsliga är i huvudsak olika typer av lera och silt men även sand då den klassats som 

postglacial (till exempel svallsand). Detta beror på att det ofta ligger lera och silt under denna typ av 
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avlagring1. Morän ses här inte som skredkänslig utan betraktas av modellen som fast mark. De potentiellt 

skredkänsliga områdena som tas fram av algoritmen benämns i modellen som aktsamhetsområden. 

Den färdiga modellen är en kombination av två scenarier; ett ”bästa fall” (BF) och ett ”sämsta fall” 

(SF). SF och BF skiljer sig beroende på vilka jordarter som klassats som skredkänsliga. I BF, som större 

delen av modellen bygger på, ingår lera, silt och postglacial sand. I SF ingår förutom dessa även finsand, 

gyttja, bleke och kalkgyttja, olika typer av torv, älv-, svall- och svämsediment, sankmark och 

oklassificerade jordarter. De två dataseten postprocesseras i fyra steg för att få fram en bra kombination 

mellan SF och BF samt kompensera för geometriska misspassningar mellan äldre jordartsinformation 

och den nationella höjdmodellen1. 

Steg 1, om skredkänsliga områden från SF ansluter till ett BF-område har detta tagits med i resultatet1. 

Steg 2, avståndsbuffring av strandnära områden där alla jordarter förutom berg och morän räknas som 

aktsamhetsområden inom ett visst avstånd från strandzonen. 

Steg 3, buffring av berg och moränområden beroende på jordartsinformationens kvalitet för att minska  

aktsamhetsområdens utbredning när finkorniga jordar ligger tunt upp mot höjder. 

Steg 4, aktsamhetsområden mindre än 1000 m2 plockas bort.  

 

3.6.1. Bakgrundsdata  

Jordartstypen som modellen baserar beräkningarna på tas från SGUs jordartskarta Jordarter 1:25 000 - 

1:100 000. Täckningsområde för modellen är därför det samma som täckningsområdet för denna 

jordartskarta. Ett förtydligande av vilka områden detta gäller kan ses i figur 3. Höjdmodellen som utgås 

ifrån är lantmäteriets GSD-Höjddata, grid 2+ vid beräknande av lutning (Peterson & Rodhe, 2015).  

                                                     
1 Peterson, Gustaf; Statsgeolog, Sveriges geologiska undersökning. 2016. E-mail 9 maj. 
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Figur 3. Täckningsområde för modellen, de olika färgerna representerar de olika skalor som jordartskartorna, som 

ligger till grund för modellen, är gjorda i (Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 © Sveriges geologiska undersökning. 

Bakgrundskarta © Lantmäteriet, 2012).  

3.6.2. Felkällor/begränsningar 

Som alla modeller har även denna en del begränsningar och felkällor. De som tas upp i SGUs 

produktbeskrivning (Peterson & Rodhe, 2015) är: 

1) Områden med en skredkänslig jordart kan i vissa fall vara täckt av en annan jordart, som till 

exempel torv eller sand. Dessa områden tas då inte med som skredkänsliga i modellen då man 

vid kartering klassificerar jordarten efter den som återfinns på 0,5 meters djup. Detta har delvis 

minimerats vid postprocesseringen då postglacial sand har tagits med som skredkänslig (se 

ovan).  

2) Vattendjup har inte ingått i modelleringen och därför har inte heller vissa strandnära områden, 

som kan vara känsliga för skred då slänten fortsätter under vattenytan, kunnat identifieras. Även 

detta har minimerats genom viss postprocessering i ArcGIS genom att skapa buffertzoner runt 

vattendrag och sjöar på 50 m som tagits med som skredkänsliga. 

3)  Någon hänsyn till stabiliserande konstruktioner eller vegetation tas inte med i beräkningen av 

skredkänsliga områden. Inte heller vägar eller liknande objekt.  
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4) Kvicklera är extra känslig och skred i denna jordart skulle kunna ske på områden med flackare 

lutning än vad som anges som gränsvärde i modellen (kan ske vid ca 1:15 (Peterson & Rodhe, 

2015))  

5) Jordartstypen är tagen från SGUs jordartskartor där skalan varierar mellan 1:25 000 – 1:100 000 

(se figur 3). Detta styr modellens noggrannhet. Skillnad i noggrannhet mellan jordartskartan och 

lantmäteriets höjdmodell har också en viss påverkan på resultatet. 

 Algoritmen klassificerar områden som känsliga enbart efter markens lutning och jordart men det ska 

påpekas att det finns andra parametrar som påverkar markens känslighet för skred. Förutom jordens 

tekniska egenskaper och förekomsten av vatten (som nämnts i sektion 3.1) så påverkas stabiliteten av 

mänsklig aktivitet. Detta kan vara byggnationer, utdikningar och uppläggning av jordmassor. Figur 4 

visar hur utbredningen av aktsamhetsområden i den färdiga modellen ser ut.  

 

 

Figur 4. Exempel på utbredningen av aktsamhetsområden i modellen förutsättningar för skred i finkornig 

jordart. Rutan i kartan till vänster markerar vilket område som visas till höger (förutsättningar för skred i 

finkornig jordart © Sveriges geologiska undersökning. Bakgrundskarta © Lantmäteriet, 2012).  
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4. Metod och resultat 

I denna sektion redovisas den data som använts i projektet, metoden och i samband med denna även  

resultaten. Dessa har slagits ihop till en sektion då vissa resultat ligger till grund för vidare steg i 

metodiken. Då skreden från SGIs Skreddatabas var representerade som punktobjekt medan jordskred 

och raviner från SGUs databas vara representerade som linjeobjekt så krävdes något olika 

tillvägagångssätt för dessa två dataset. I detta stycke, så väl som i resultatsektionen, så kommer 

hanteringen av SGIs data att redovisas först, följt av SGUs data. De program som användes för att 

processera data var ArcGIS 10.1 och MATLAB R2015a (Esri, 2012; MathWorks, 2015). ArcGIS har 

använts för att göra rumsliga analyser och producera kartor. MATLAB har använts för att producera 

pajdiagram, histogram och för att ta fram statistik.  

  

4.1. Använd data 

Data som fanns tillgänglig för denna undersökning av modellen var SGIs skreddatabas, SGUs produkter 

Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 och Jordskred och Raviner, där jordartskartan även ligger till grund för 

modellen, samt Lantmäteriets höjdmodell GSD höjddata 2+. Den sistnämnda har hämtats från 

nedladdningstjänsten GET (Geodata Extraction Tool) medan övriga gjorts tillgängliga för projektet av 

SGI och SGU. Informationen i SGIs skreddatabas och SGUs databas jordskred och raviner syftade till 

att undersöka hur stor andel av tidigare skred som skett inom aktsamhetsområden. Jordartskartan 

användes för att extrahera jordarten på platsen för skredet och lantmäteriets höjdmodell för att få fram 

lutningen. För att kunna demonstrera spatial utbredning av de olika företeelserna i landet hämtades 

shapefiler från ESRI över Sveriges kommungränser som de ser ut enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). 

Dessa slogs sedan ihop för att få fram en ”Riksgräns” (Esri (Sverige), 2012). I figur 5 visas utbredningen 

av jordskred från SGIs databas och skredärr från SGUs databas i Sverige. Beskrivningar av hur dessa 

produkter har tagits fram ges nedan. Informationen till varje stycke har hämtats från respektive 

produktbeskrivning och källan till denna anges i slutet av varje stycke.   



13 

 

 

Figur 5. Till vänster: registrerade skredärr från SGUs databas (Jordskred och raviner © Sveriges geologiska 

undersökning. Bakgrundskarta © Lantmäteriet, 2012).  Till höger: registrerade skred från SGIs skreddatabas 

(skreddatabas © Statens geotekniska institut. Bakgrundskarta © Lantmäteriet, 2012).  

4.1.1. SGIs skreddatabas 

Denna databas innehåller 1 206 punkter där varje punkt representerar ett observerat skred. Informationen 

till databasen har samlats in genom att göra utredningar i arkiv, vetenskaplig litteratur, inventeringar och 

karteringar, skaderapporter från vägverket, banverket och från lokala räddningstjänster men information 

har även hämtats från tidningar och genom muntliga uppgifter. Därmed varierar även tillförlitligheter 

och noggrannhet. Varje skred har förutom x- och y-koordinater och rörelsetyp, i den mån information 

funnits tillgänglig även; datum då skredet skett, källor, produktionsskala och storlek på skredet (areal 

och medelbredd och medellängd), hur stor skada skredet orsakat, förekomsten av kvicklera och 

grundvatten. Databasen är rikstäckande men inventeringar har skett med begränsade resurser och läget 

för punkterna kan vara approximativt då de i vissa fall blivit utplacerade i skala 1:100 000 (Statens 

geotekniska institut, 2015) 

Av de 1 206 skredpunkterna tillhörde 560 klassen Skred, 74 var klassade som Ras och 572 som 

Erosion och övriga jordrörelser. Dessa klasser var i sin tur indelade i olika skredtyper (tabell 2). 
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Tabell 1. De markförflyttningstyper som fanns kopplade till varje markförflyttningsklass. Siffrorna inom parantes 

representerar hur många skred i databasen som hade denna klassificering. 

Markförflyttningsklass Markförflyttningstyp 

Skred (560) 
Flaskskred (3), Jordkast (1), Jordskred (225), Moränskred (17), 

Skred (162), Skålskred (24), Släntskred (115) och Ytskred (13) 

Ras (74) Bergras (4), Bergskred (5), Jordflytning/ras (19) och Ras (46) 

Erosion och övriga jordrörelser (572) 

Dammbrott (2), Erosion (64), Jordflytning (9), Markförskjutning (12) 

Nipa (15) och Nipor (13), Ravin (354), Slamström (8), Stranderosion 

(1) och Slänterosion (94) 

 

4.1.2. SGUs databas om jordskred och raviner 

I denna produkt ingår 5 typer av linjeobjekt. Fyra av dessa har tagits fram genom visuell tolkning av 

lantmäteriets GSD-Höjddata med upplösning på 2x2 meter tillsammans med SGUs jordartsgeologiska 

databaser som stöd. Karteringen har enbart kunnat göras i de områden som höjdmodellen täcker, 

skredärr och raviner utanför detta område ingår därmed inte. Resultatet presenteras i dataseten; Raviner, 

Skredväg, Skredärr i finkornig jordart och Skredärr i morän. Dessa representeras i ArcGIS som 

linjeobjekt med ett lägesfel på ungefär 30 meter. Raviner grundare än 3 meter har inte inkluderats och 

inte heller skredärr som är kortare än 30-50 meter. Har de täckts med fyllnad eller utjämnats ingår de 

inte heller eftersom de antingen varit svåra att upptäcka eller är för små.   

I skapandet av produkten har även kartering av havsbotten gjorts genom analys av data insamlad med 

multibeam- och sedimentekolod, swath- och sidoavsökande sonar samt maringeologiska provtagningar. 

För dessa marina Skredärr, finns ingen information om vilka områden karteringen täckt och därför kan 

inte frånvaron av data räknas som att skred inte skett.  

Ytterligare information om skreden utöver uppdelningen i finkornig jordart och morän, så som ålder 

på skredärren, storlek eller typ av rörelse är inte inkluderat i denna databas (Sveriges geologiska 

undersökning, 2014b).  

Produkten innehåller totalt 47 348 stycken linjeobjekt varav 43 940 är klassade som Raviner, 279 

som skredväg, 143 som marina Skredärr, 1 782 som Skredärr i finkornig jordart och 1 186 som Skredärr 

i Morän.  

 

4.1.3. Jordarter 1:25 000 - 1:100 000  

Produkten Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 har tagits fram genom att slå ihop de tidigare produkterna 

Jordarter 1:50 000 och Jordarter 1:100 000 - 1:200 000,  där 1:200 000 har överförts till en separat 

produkt. Eftersom den data som produkten bygger på är producerad vid olika tidpunkter och med olika 

skalor, och följaktligen olika noggrannhet, skiftar kvaliteten över landet. Detta redovisas genom en 

uppdelning av materialet i 4 olika karttyper (med benämningarna 2, 3, 4 och 5) som produkten har satts 

ihop ifrån. Indelningen baseras på skala och framtagningsmetod samt karteringsunderlag. Se tabell 1 för 
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en beskrivning av de olika karttyperna. Där redovisas även det genomsnittliga lägesfelet för varje 

karttyp. Den angivna jordarten är den som i fält återfinns på en halv meters djup. 

Vissa felaktigheter kan förkomma i kartmaterialet och grundar sig i att terrängen har varit svårtolkad, 

generaliseringar för ökad läsbarhet har gjorts och olika individers personliga bedömning av jordarten. 

Felaktigheter i avgränsningarna för vissa objekt sker till följd utav att dessa sällan är skarpa i naturen 

utan ofta sker gradvis. Enligt Sveriges geologiska undersökning (2014a) är dessa sannolikt vanligare för 

de karttyper då karteringen är gjord via flygbildstolkning (karttyp 3 och 5) än då den baserats på 

fältobservationer (karttyp 2 och 4) (tabell 1). Generalisering görs i princip alltid för att öka läsbarheten 

och graden avgörs av den skala kartan är avsedd att presenteras i. Fel på grund utav generalisering i den 

här produkten uppskattas till maximalt 50 meter. I vissa fall har en och samma jordart bedömts som två 

olika för att karteringen skett separat och uppdelat i 25 km2-rutor. Detta leder till att gränsen mellan två 

jordarter ibland följer gränsen mellan två av dessa rutor. Fel i läge är försumbar i de fall då datan är 

baserad på ortofoton eller detaljerad digital modell. Om datan däremot är baserad på äldre topografiskt 

material (1960-1970) är felen större. Det grundläggande jordlagret anger i denna produkt den jordart 

som finns på 0,5 meters djup och har en mäktighet som överstiger 0,5 meter. (Sveriges geologiska 

undersökning, 2014a). 

 

Tabell 2. Skillnader mellan de olika karttyperna använda i produktionen av jordartskartan (Sveriges geologiska 

undersökning, 2014a) 

Karttyp Rekommenderad 

presentationsskala 

karteringsmetod Karteringsunderlag Bedömt 

lägesfel (m) 

2 1:25 000 
Omfattande 

fältkartläggning till 

fots 

Digital höjdmodell 

(GSD-Höjddata Grid 2+ eller 

bättre) 

25 

3 1:50 000 Flygbildstolkning 

Digital höjdmodell 

(GSD-Höjddata Grid 2+ eller 

bättre) 

50-100 

4 1:50 000 
Omfattande 

fältkartläggning till 

fots 

Topografiska kartor  

(1:50 000), ekonomiska kartor och 

ortofoton. 

50-75 

5 1:100 000 Flygbildstolkning 

Topografiska kartor  

(1:50 000), ekonomiska kartor och 

ortofoton. 

100-200 

 

4.1.4. GSD-Höjddata, grid 2+ 

Denna terrängmodell från lantmäteriet är ett raster med en upplösning på 2 meter. Den har tagits fram 

genom laserskanning av landskapet från flygplan på 1 700-2 300 meters höjd över marken. Punktätheten 

är 0,5-1 punkt per kvadratmeter. Produkten levereras i den nationella projektionen SWEREF 99 TM 

men kan konverteras till någon utav de regionala zoner som tagits fram för att öka noggrannheten. 

Olika delar av landet har karterats under olika tider på året vilket påverkar resultatet. Detta beror på 

att snötäcke och vegetation är i vägen för laserstrålarna. I södra Sverige har skanningen inte skett under 
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vegetationsperioden, i övrigt varierar det över landet. Denna höjdmodell publicerades år 2009 

(Lantmäteriet, 2015). 

 

4.2. Skredpunkter från SGIs skreddatabas 

Innan granskningen av datan påbörjades gjordes en viss korrigering av läget av ett fåtal punkter från 

SGIs punktdata. Detta gjordes då kommun och län samt övrig attributdata inte stämde överens med den 

geografiska placeringen av punkten. Orsaken till detta är antagligen ett skrivfel vid införande av 

koordinaterna. Detta ändrades enkelt genom att endast korrigera en siffra i antingen x- eller y-led. Se 

utförligare beskrivning av detta i bilaga A. 

 För att undersöka hur stor andel av skreden som hamnat innanför aktsamhetsområdet respektive hur 

många som hamnat utanför behövde de skred som skett utanför täckningsområdet för modellen först 

uteslutas. Detta gjordes med hjälp av verktyget Select layer by location i ArcMap. I stället för den 

förvalda inställningen (som är INTERSECT) så valdes WITHIN. Samma teknik användes sedan igen 

för att plocka ut de punkter som låg inom områden som tagits fram som potentiellt skredkänsliga i 

modellen.  

Av det totala antal skred som ingick i SGIs skreddatabas, 1 206 stycken punkter, var 1 162 

lokaliserade inom täckningsområdet för modellen Förutsättningar för skred i finkornig jordart. Av 

dessa föll 880 st. (76 %) inom områden som modellen förutspått vara skredkänsligt medan 282 st. (24%) 

hamnade utanför dessa områden. 

För att undersöka orsaker till att en del skredhändelser hamnat utanför aktsamhetsområden 

kontrollerades jordarten som skreden skett i, eftersom detta var en av de parametrar modellen använde 

vid beräkningen av aktsamhetsområden. Detta gjordes genom att attributdata från jordartslagret 

kopplades ihop med attributtabellen för skreden. Detta gjordes med verktyget Spatial Join i ArcMap. 

Det jordartslager som valdes bland de som fanns tillgängliga i Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 var jordart, 

grundlager (JG2). Andra möjliga alternativ var jordart, tunt och osammanhängande ytlager, jordart, 

tunt och osammanhängande översta ytlager och  jordart, underliggande lager. Ingen av dessa valdes 

eftersom inget av lagren är rikstäckande och ligger inte till grund för modellen. De två förstnämnda 

täcker enbart platser där de översta jordlagren avviker från grundlagrets och det sistnämnda är baserat 

på borrkärnedata.  

Jordarterna i JG2 som skredpunkterna påträffades i delades in i större klasser baserat på den 

dominerande kornstorleken. Eftersom vissa jordarter bedömts som lera-silt slogs all lera och silt initialt 

ihop till en klass. Då en stor andel av de skred som skett utanför aktsamhetsområden visades sig ha skett 

i lera och silt-klassen gjordes senare en större uppdelning av just denna klass (se bilaga B för indelning).  

Majoriteten av punkterna utanför aktsamhetsområden låg i klassen vatten, därefter kom lera, tätt följt 

av morän- och bergklassen. Inom aktsamhetsområden låg skredpunkterna i huvudsak i lera, silt och sand 

(figur 6).  
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Figur 6. Fördelning av jordart bland skreden från SGIs skreddatabas för de skred som skett utanför och inom 

aktsamhetsområden. 

 

4.2.1. Skredpunkter som hamnat i jordartsklassen vatten 

Antal punkter som har hamnat utanför aktsamhetsområde som enligt jordartskartan befinner sig i vatten 

var 128 av 282 (45,4 %). Oavsett om skredet har skett under vatten eller längs med slänten till 

vattendraget så är det troligt att jordarten där skredet skett är den samma som längs närmaste strand. 

Figur 7 visar ett exempel på två skredpunkter som enligt jordartskartan ligger i klassen vatten.  

 

Figur 7. Exempel på två punkter som enligt jordartskartan ligger i vatten (Skreddatabas © Statens geotekniska 

institut. Förutsättningar för skred i finkornig jordart och bakgrundskarta Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © 

Sveriges geologiska undersökning). 
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För att få fram den jordart som dessa skred skett i flyttades punkterna till närmaste strandkant och 

jordarten där extraherades. Detta gjordes med verktyget Generate near table i ArcMap där avstånd och 

koordinater till närmaste annan polygon beräknas. För att detta skulle fungera korrekt delades kartan 

först upp i fyra zoner för att minska den mängd data som programmet behövde gå igenom vid varje 

körning (figur 8). För att se till att den polygon som verktyget hittade inte var vatten sattes villkoret 

"JG2_TX" < > 'Vatten' på jordartslagret (JG2_TX är jordartstexten i JG2). Sökradien som användes var 

200 meter då detta var det maximala lägesfelet bedömt i jordartskartan. Jordarten på de nya 

koordinaterna togs fram på samma sätt som tidigare och punkterna delades upp efter om de hamnat inom 

ett aktsamhetsområde eller inte. De skred som efter korrigeringen hamnade inom ett aktsamhetsområde 

slogs ihop med de skredpunkter som från början hamnat inom ett sådant område. Motsvarande gjordes 

med de punkter som hamnat utanför ett aktsamhetsområde. 

 

Figur 8. Uppdelning av de skredpunkter, som flyttats efter att ha legat i vatten, i zoner för att göra den data som 

skulle processeras för följande operationer i GIS mindre (Skreddatabas © Statens geotekniska institut. 

Bakgrundskarta © Lantmäteriet, 2012).  

Efter att punkterna flyttats hamnade 112 punkter inom aktsamhetsområden (87,5 %) medan 16 

stycken (12,5 %) låg utanför. De punkter som befann sig inom aktsamhetsområde låg främst i lera, silt 

och sand men klasserna fyllning och Ospecificerat förekom också. De punkter som hamnat utanför 

aktsamhetsområde låg i klasserna berg och morän. 
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Resultatet av korrigeringen av punkterna i klassen vatten slogs ihop med originalfilerna. Detta gav 

att antal punkter inom aktsamhetsområde då blev 992 medan 170 var utanför. Se figur 9 för procentuell 

fördelning. 

 

Figur 9. Fördelning av skredpunkter som hamnat inom och utanför aktsamhetsområden efter korrigering av de 

punkter som hamnat i vatten. 

Fördelningen av jordarter bland skreden efter korrigeringen kan ses i figur 10. Majoriteten av de 

skred som sker inom aktsamhetsområden inträffar även nu i jordartklasserna lera, silt och sand. De skred 

som sker utanför aktsamhetsområden hamnar nu främst i klasserna lera, morän och berg (figur 10). 

Eftersom lera är en jordart som har bedömts som skredkänslig så undersöktes varför dessa punkter 

hamnat utanför närmare. Detta gjordes genom att titta på den rumsliga fördelningen, deras avstånd till 

aktsamhetsområden och lutning.  

 

Figur 10. Fördelning av jordartsklasser bland de skred som skett inom aktsamhetsområden och de som skett 

utanför efter korrigering av de skred som hamnat i vatten. Notera skillnaden i skala på y-axeln. 

 

4.2.2. Skredpunkter utanför aktsamhetsområden i jordartsklassen lera 

För de punkter som hamnat i lera utanför aktsamhetsområden undersöktes avståndet till närmaste 

aktsamhetsområde genom verktyget Near. Detta gjordes för att se om samma anledningar som gjort att 
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skredpunkter hamnade i vatten skulle kunna vara orsaken till skredpunkter i jordartsklassen lera hamnar 

utanför aktsamhetsområden. 

Som är tydligt i figur 11 så har de flesta skred som skett i klassen lera skett närmare än 50 meter från 

ett aktsamhetsområde, 48 av 59 (81,4 %). 57 av 59 (96,6 %) har skett närmare än 200 meter. 

 

Figur 11. Fördelningen av skred som skett i jordartsklassen lera efter avstånd från aktsamhetsområden. 

Totalt sett har 32 % av alla skred skett i jordartsklassen lera. Det är den största jordartsklassen bland 

de skred som hamnat utanför aktsamhetsområden men det är även den största bland de som hamnat 

inom aktsamhetsområden. I tabell 3 visas fördelningen mellan skred inom och utanför 

aktsamhetsområden för alla skred och för de som skett i klassen lera. Den procentuella skillnaden mellan 

de skred som hamnar inom aktsamhetsområde oavsett jordart och för de som hamnar inom då man bara 

tittar på de som skett i lera är 1,2 %. Lera är således inte överrepresenterad i någon av grupperna inom 

eller utanför aktsamhetsområde.  

 

Tabell 3. Fördelningen av skred inom och utanför aktsamhetsområden för skred i alla jordarter och för enbart de 

som skett i lera. 

 
Alla skred Alla skred i lera 

antal procent antal procent 

Totalt antal skred 1 162 100 373 100 

Inom aktsamhetsområde 992 85,4 314 84,2 

Utanför aktsamhetsområde 170 14,6 59 15,8 

 

Punktdensiteten beskriver magnituden per areaenhet av punkter som faller inom ett närliggande 

område runt varje cell. Sökradien som användes var 17 484,15 meter och bestämdes av ArcGIS. Figur 

12 visar densiteten av skredpunkter från SGIs skreddatabas i Sverige, uppdelat i de som hamnat inom 
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och utanför aktsamhetsområden. I bilden till höger, som visar densiteten för de punkter som hamnat 

inom aktsamhetsområden, är det fler områden som har en högre densitet jämfört med bilden till vänster. 

Ångermanälven, Klarälven och Göta Älvdalen har hög förekomst av skred i båda dataseten.  

 

Figur 12. Punktdensiteten för de skredpunkter som har hamnat utanför aktsamhetsområde och de som hamnat 

innanför (Skreddatabas © Statens geotekniska institut. Bakgrundskarta © LANTMÄTERIET, 2012).  

Den rumsliga fördelningen av SGIs skredpunkter som hamnat utanför aktsamhetsområden och 

befinner sig i jordartsklassen lera kan ses i figur 13. Störst andel ligger längs Göta älvdalen varför detta 

område valdes ut för närmare studie. Skreden i lera utgör 75 % av skreden i detta område. Precis som 

för skreden i hela Sverige så undersöktes skillnaden i fördelning mellan inom och utanför 

aktsamhetsområde mellan skreden i lera och skreden i alla jordarter (tabell 4). Skillnaden i fördelning 

är 0,9 %.  Arean som varje jordart i Göta älvdalen täcker beräknades genom Calculate geometry i 

attributtabellen och den procentuella fördelningen mellan dessa räknades ut. Inom detta område är lera 

den vanligaste jordarten, den täcker 23 % av ytan. Allra störst är dock berg som täcker 40 % medan 

morän enbart täcker 8 %.  
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Tabell 4. Fördelningen av skred inom och utanför aktsamhetsområde i Göta älvdalen för skred i alla jordarter och 

för enbart de som skett i lera.  

 

Skred i Göta älvdalen Lerskred i Göta älvdalen 

antal procent antal procent 

Totalt antal skred 276 100 207 100 

Inom aktsamhetsområde 221 80,1 164 79,2 

Utanför aktsamhetsområde 55 19,9 43 20,8 

 

 

Figur 13. Placering av de punkter som hamnat utanför aktsamhetsområde och som befinner sig i jordarten lera.  

Till höger ses en inzoomning över det område som valts ut för en närmare studie (Skreddatabas © Statens 

geotekniska institut. Bakgrundskarta © Lantmäteriet, 2012). 

4.2.3. Lutning vid skredpunkter utanför aktsamhetsområde 

För att undersöka den andra parametern som modellen utgår ifrån, kritisk lutning, hämtades ett raster 

med två meters upplösning från Lantmäteriet. Det område som hade störst koncentration av 

skredpunkter utanför aktsamhetsområden i jordarten lera valdes ut för en närmare studie (figur 13). Här 

fanns 43 skredpunkter varav 19 var klassade som kvicklerskred (44 %). Anledningen till att inte ett 

större område valdes ut beror på den stora datamängden.  



23 

 

Lutningen beräknades i ArcMap med verktyget Slope (spatial analysist) i grader i området runt Göta 

älvdalen och Extract values to points gav lutningen i grader vid varje skredpunkt. Lutningsförhållandet 

1:10 kan omvandlas till grader genom en omskrivning av ekvation 2. Figur 14 visar vad variablerna i 

formeln representerar. 

tan(α) = 𝑎/b                                                                             (2) 

 

Figur 14. Rätvinklig triangel.  

Från ekvation 2 fås: 

tan-1(𝑎/𝑏) =  𝛼 

 

då a är lika med 1 och b är lika med 10 blir α = 5,7°. Detta värde användes sedan för att granska 

lutningen vid en skredpunkt i förhållande till tröskelvärdet som modellen använt. Både lutningen precis 

i punkten och den genomsnittliga lutningen i ett område runt punkten togs fram. Detta gjordes genom 

att skapa en buffertzon på 10 pixlar i diameter runt varje punkt i ArcMap. Detta motsvarar en diameter 

på 20 meter eftersom höjdmodellen har en upplösning på 2x2 meter. För dessa zoner räknades sedan ett 

medelvärde på lutningen ut.  

Figur 15 visar den lutning i grader som platser där skred från SGIs skreddatabas, som skett i 

jordartsklassen lera i Göta älvdalen, har idag. Då tröskelvärdet för modellen är 1:10 (5,7 grader) så kan 

man se att alla skred i detta område, förutom ett, har skett på platser där lutningen varit mindre än detta.  

 

Figur 15. Lutningen i grader där skreden i lera i Göta älvdalen skett. 
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Det enda av dessa skred som skett i ett område där lutningen var högre än 1:10 (1:9,8) var 

Tuveskredet - ett lerskred i postglacial lera som räknas som ett kvickleraskred där punkten befinner sig 

40 meter ifrån närmaste aktsamhetsområde.  

Även då buffertzoner runt skredpunkterna användes hamnade alla utom en punkt under tröskelvärdet 

på 5,7 grader (figur 16). Denna punkt har en medellutning på 5,7151 (1: 9,99) medan tröskelvärdet ligger 

på 5,71059. Den har alltså en lutning som är 0,005 grader högre än tröskelvärdet. Detta skred är dock 

inte samma som det ovan. 

  

Figur 16. Medellutningen i ett område på 20 meter diameter runt skredpunkter i lera i Göta älvdalen som inte 

har hamnat inom ett aktsamhetsområde. Endast en punkt hamnar i en lutning som är något större än tröskelvärdet 

för modellen. 

För skreden som hamnat utanför aktsamhetsområden i jordartsklassen lera i Göta älvdalen fanns 

datum för skredet angivet på 9 av de totalt 43 skreden. Av dessa hade ett skett på 1100-talet, tre stycken 

på 1700-talet, en på 1800-talet, tre på 1900-talet och det senaste år 2004. Totalt har ~20 % av skreden i 

SGIs databas som ligger inom täckningsområdet för modellen datum registrerat.  

 

4.2.4. Skredpunkter utanför aktsamhetsområden i klasserna morän och berg 

Morän och Berg var två andra jordartsklasser som många skred som hamnat utanför aktsamhetsområden 

skett i. För att säkerställa att jordarten skredpunkten återfanns i verkligen är den som skredet skett i 

jämfördes typen av skred de var registrerade som med jordarten. Av de totalt 170 skred som hamnat 

utanför aktsamhetsområden hade 44 stycken skett i klassen morän (7 av dessa låg tidigare i vatten). Den 

dominerande skredtypen bland dessa var Moränskred (figur 17). Släntskred och Ravin är två andra 

relativt stora grupper.  
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Figur 17. Fördelningen i skredtyp av de skred som har skett i morän enligt jordartskartan. Efter korrigering av de 

punkter som tidigare låg i vatten. 

För att se hur sannolikt det är att den jordartsklass som skredpunkten ligger i är den som den faktiskt 

hör till granskades den dominerande jordarten i ett område runt punkten med en radie på 100 meter.  För 

detta gjordes först en buffertzon runt punkten från vilken jordarterna inom denna klipptes ut. Verktyget 

Multipart to single part i ArcMap användes för att bryta kopplingen mellan två jordartspolygoner som 

hörde till två olika skredpunkter. De polygoner som klippts från samma skredpunktsbuffert kopplades 

ihop med verktyget Union. Arean på varje polygon beräknades sedan med Calculate geometry och med 

Summary statistics plockades den jordartsklass som hade störst area i varje buffertzon ut. Se figur 18 

för resultat. Morän är i majoriteten av fallen den dominerande jordartsklassen i området runt punkten.    

 

Figur 18. Den jordart som tar upp störst area inom ett område 100 meters radie från en skredpunkt (SGIs 

skeddatabas) som ligger i morän. 

Av de totalt 170 skred som hamnat utanför aktsamhetsområden hade 26 stycken skett i klassen berg 

(9 stycken låg tidigare i vatten). Den skredtyp som förekommer flest gånger bland dessa skred är 

Jordskred tätt följd av Ravin och Bergskred (figur 19). 
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Figur 19. Fördelningen i skredtyp av de skred som har skett i morän enligt jordartskartan. Efter korrigering av de 

punkter som tidigare låg i vatten. 

Den dominerande jordartsklassen runt punkterna som hamnat i klassen berg undersöktes även den. 

Som tydligt ses i figur 20 så har majoriteten av de skred som ska ha skett i berg även berg som 

dominerande jordartsklassen i det närliggande området.  

 

Figur 20. Den dominerande jordarten inom ett område med en radie på 100 meter runt en skredpunkt (SGIs 

skeddatabas) som befinner sig på berg. 

Om de 20 skred som är klassade som Moränskred, Bergskred och Bergras i SGIs skreddatabas 

utesluts från datasetet ligger i stället 150 skred utanför aktsamhetsområden. Resultatet av modellen blir 

då att 87 % av skreden hamnar inom aktsamhetsområden medans 13 % hamnar utanför.   

Om man i stället antar att de skred som har hamnat i jordartsklasserna morän eller berg och där den 

dominerande jordarten även varit en av dessa skulle man kunna utesluta totalt 60 punkter. Då blir 

andelen skred inom aktsamhetsområden än högre med 90 % inom aktsamhetsområden och 10 % utanför 

(figur 21). 
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Figur 21. Fördelningen av skred inom och utanför aktsamhetsområden om alla skredpunkter där berg och morän 

är dominerande jordart runt punkten utesluts. 

 

4.2.5. Skredklasser och typer 

För att undersöka om någon specifik skredklass eller typ kunde associeras med de skred som hamnat 

inom eller utanför aktsamhetsområden undersöktes fördelningen av dessa.  

Som man kan se i figur 22 så är de händelser som klassats som Erosion och övriga jordrörelser den 

största gruppen bland de som skett inom aktsamhetsområden tätt följt av Skred. Gruppen Erosion och 

övriga jordrörelser utgör den minsta gruppen bland de händelser som skett utanför aktsamhetsområden.   

 

 

Figur 22. Fördelning av skredklasser inom och utanför aktsamhetområden 

I en finare indelning, där massrörelserna i skreddatabasen delats in i 22 olika kategorier, kan man se 

ett liknande mönster. I figur 23 så har alla grupper som utgjorde mindre än 4 % av det totala antalet 

skred lagts i gruppen övrigt. Inom aktsamhetsområden utgör denna grupp 14% medans den utanför 

aktsamhetsområden utgör 12 %. Den största gruppen inom aktsamhetsområden är Ravin på 32 % medan 

det utanför aktsamhetsområden är Jordskred. Bland de skred som skett utanför finns en grupp som är 
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större än 4 % som inte förekommer inom aktsamhetsområden; Moränskred på 8 %. För en komplett 

lista över alla 22 grupper se produktbeskrivningen i avsnitt 4.1.1. 

Kategorier som ingår bland de händelser som hamnat inom aktsamhetsområden och som inte finns 

med bland de som hamnat utanför är Ras och Skålskred. Dessa utgör 6 % av det totala antalet (4 resp. 2 

%). Grupper som förekommer bland de händelser som skett utanför aktsamhetsområden men som inte 

finns med bland de som skett inom är Bergras, Bergskred och Moränskred. Dessa utgör totalt 12% av 

det totala antalet (2 %, 2 % och 8 % respektive). Värt att hålla i åtanke är att det totala antalet händelser 

som skett utanför aktsamhetsområden är 170 medan de som skett inom aktsamhetsområden är 992 

stycken. 

 

4.2.6. Buffertzoner 

En av de postprocesseringar som gjorts av modellen och som potentiellt har stor inverkan på resultatet 

är buffring av strandzoner. Därför gjordes en kontroll av hur resultatet skulle se ut utan dessa 

buffertzoner, genom att utesluta alla SGIs skredpunkter som hamnat inom en sådan zon. Datasetet där 

skredpunkter som hamnat i klassen vatten blivit flyttade till närmaste jordart användes här.  

Figur 24 visar hur den totala procentuella fördelningen mellan punkter inom och utanför 

aktsamhetsområden skulle se ut om buffertzonerna runt sjöar och vattendrag skulle tas bort. Utesluts 

buffertzonerna från modellen mer än fördubblas antalet punkter som hamnar utanför aktsamhetsområde.  

 

Figur 23. Skredtyper inom och utanför aktsamhetsområden. 
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Figur 24. Fördelning av totalt antal skred som hamnar inom och utanför aktsamhetsområden då buffertzonerna 

runt vattendragen plockas bort. Siffrorna inom parantes visar den tidigare fördelningen. 

 

4.3. Skred och raviner från SGUs databas 

I undersökningen av SGUs Skred och raviner bortsågs det från de linjeobjekt som klassades som raviner 

i databasen och i stället undersöktes de företeelser som klassats som skredärr. Dessa var uppdelade i 

Skredärr i finkornig jordart, Skredärr i morän och Marina skredärr. De sistnämnda uteslöts från 

undersökningen eftersom modellen inte identifierar aktsamhetsområden under vattenytan. Analysen 

begränsades därmed till dataseten Skredärr i finkornig jordart och Skredärr i morän. De linjeobjekt som 

utgjorde skredärren gjordes om till polygoner med verktyget minimum bounding geometry med 

inställningen bounding_hull i ArcMap. 

Den procentuella fördelning mellan de skred som överlappat och de som inte överlappat 

aktsamhetsområden för de två dataseten kan ses i figur 25. För skredärr i finkornig jordart överlappar  

94 % av skreden aktsamhetsområden men endast 2 % av de som skett i morän.  

 

  

Figur 25.  Fördelningen av skred som överlappar och de som inte överlappar aktsamhetsområde för de skred som 

har skett i finkornig jordart och morän (som det var uppdelat enligt SGU). 
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4.3.1. Dominerande jordart inom skredärren  

Den dominerande jordarten i området för skredärrspolygoner togs sedan fram på samma sätt som för 

SGIs skredpunkter som legat i jordartsklasserna morän och berg. I figur 26 ses fördelningen av jordarter 

för skredärren i finkornig jordart. För de som hamnat inom dessa områden är lera, silt och sand de 

dominerande jordarterna. För de som hamnat utanför aktsamhetsområden utgör morän den största 

gruppen. 98 % av dessa befann sig i områden där jordartskartan var i karttyp 5 och alltså producerad i 

skalan 1:100 000. För de som hade berg som dominerande jordart var 100 % av skredärren i områden 

med denna karttyp.  

 

Figur 26. Fördelningen av den dominerande jordarten bland de skredärr som ska vara lokaliserade i finkorniga 

jordarter uppdelat i de skred som hamnat inom och de som hamnat utanför aktsamhetsområden. Notera skillnaden 

i antal skred på y-axeln. 

För de skredärr som ska vara lokaliserade i morän är den jordartsklass som dominerar bland de skred 

som hamnat utanför aktsamhetsområden morän. Morän utgör också en relativt stor grupp bland de skred 

som hamnat inom aktsamhetsområden. Den största gruppen här är dock lera (figur 27). 
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Figur 27. Fördelningen av den dominerande jordarten bland de skredärr som ska vara lokaliserade i morän 

uppdelat i de skred som hamnat inom och de som hamnat utanför aktsamhetsområden. Notera skillnaden i antal 

skred på y-axeln. 

 

4.4. Jämförelse av SGI och SGUs data 

För att se till vilken grad SGUs skredärr sammanföll med SGIs skredpunkter överlagrades dessa. För att 

korrigera för eventuella lägesfel skapades buffertzoner runt SGUs skredärrspolygoner med ett avstånd 

på 50 meter, vilket motsvarar en buffertzon runt SGIs skredpunkt på 100 meter i diameter. Detta avstånd 

valdes då den genomsnittliga bredden på skreden i SGIs databas hade ett medelvärde på 99,2 meter. 

Detta beräknades efter de 930 skreden som hade denna information angiven. Detta betyder att punkterna 

borde vara placerade inom en radie på 50 meter från en skredpolygon om punkten var satt mitt i 

skredärret. Om en polygon omslöt en SGI-punkt så ansågs de vara överlappande.   

För skredärren i morän hamnade 10 av de totalt 1 206 skred som fanns i SGIs databas inom de 

buffrade polygonerna.  För skredärren i finkornig jordart var denna siffra 358 av totalt 1 206. Endast 

0,83 % av skreden i morän sammanföll alltså med SGIs skredpunkter medan 29,68 % av skreden i 

finkornig jordart sammanföll med skredpunkterna. Detta tyder på att 30,5 % av SGIs skred finns i SGUs 

databas.   

 

4.5. Statistik 

För att undersöka hur stor sannolikhet det var att andelen punkter som hamnat inom aktsamhetsområden 

hamnat där av en slump beräknades den geometriska sannolikheten. Denna uttrycker den sannolikhet en 

punkt som placerats ut på måfå har att hamna inom ett specifikt område. Detta beräknas genom att ta 

den sammanlagda arean av alla aktsamhetsområden och dela den med den totala arean av modellens 

täckningsområde: 
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P(A) = 
sammanlagda arean av aktsamhetsområden

totala arean av modellens täckningsområde
                                  (3) 

vilket gav P(A) = 0,0295. Vilket betyder att det råder en sannolikhet på 2,95 % att en punkt kommer att 

hamna inom ett aktsamhetsområde om den är helt slumpmässigt utplacerad. För att bestämma hur 

sannolikt det är att de 992 punkter från SGIs databas som funnits ligga inom ett aktsamhetsområde skulle 

hamna där om de var slumpmässigt utplacerade beräknas snittet av oberoende händelser. För två 

händelser skulle detta bli P(I) = P(A) × P(B). I detta fall är sannolikheten för varje enskild punkt den 

samma, alltså A = B = 0,0295. Sannolikheten att två punkter hamnar inom aktsamhetsområden om de 

är helt slumpmässigt utplacerade är då 0,0295 × 0,0295 = 0,00087.  

I den här undersökningen har 992 punkter hamnat inom aktsamhetsområden vilket betyder 

sannolikheten för detta om de är slumpmässigt utplacerade är 𝑃(𝐼) =  𝑃(𝐴)992  

 

𝑃(𝐼) = 𝑃(𝐴)992 = 1,15 × 10−1518 

Chansen att 992 av punkterna hamnar inom aktsamhetsområdet av en slump är liten.  

Fisher’s exact test testar hypotesen att det inte finns en icke slumpmässig relation mellan två 

kategoriska variabler (MathWorks Nordic). Om h = 1 kan man avvisa hypotesen vid en 5 % signifikans 

nivå och det finns då ett icke slumpmässigt förhållande, om h = 0 kan man inte avvisa den. Testet 

genomförs på en 2x2 matrix. Detta test användes här för att testas om det inte finns ett icke slumpmässigt 

förhållande mellan att en punkt som är innanför ett aktsamhetsområde också hamnar i lera (tabell 5). 

Testet genererade h = 1 och hypotesen kan därför avvisas. P-värdet som visar vilken signifikans 

testresultatet fåtts är i detta fall  p = 2,6 × 10
-25

. Samma test genomfördes på skredärr i finkornig jordart 

och morän som skett inom och utanför aktsamhetsområden (tabell 6). Även här kunde hypotesen att det 

inte fanns ett icke slumpmässigt förhållande avvisas. P-värdet blev i detta fall  2,47 × 10-323  

 

Tabell 5. Förhållande mellan lera och morän                     Tabell 6. Förhållande mellan finkornig jordart 

 inom och utanför aktsamhetsområden som testades          och morän inom och utanför aktsamhetsområden 

 med fishers exact test.                                                        som testades med fishers exact test. 

 

 

 Innanför utanför   Innanför utanför 

Lera 313 59  Finkornig jordart 1616 112 

Morän 1 37  Morän         18 736 
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5. Diskussion 

5.1.  Data och metod 

I den här undersökningen testas hur väl modellen presterar genom att jämföra den med observationer av 

skred. Det finns både fördelar och nackdelar med detta tillvägagångsätt. 

Nackdelar med denna typ av metod, i det här fallet, är att lutningsförhållandena ändras efter att ett 

skred skett. Detta gör att området kanske inte längre bedöms som skredbenäget enligt de kriterier som 

ställts upp i modellen och observationen hamnar då utanför aktsamhetsområden. Detta betyder dock inte 

nödvändigtvis att modellen presterar dåligt utan enbart att platsen tidigare var skredkänslig, men inte 

längre är det. Enda sättet att kontrollera om området skulle ha bedömts som känsligt av modellen innan 

skredet skedde är att ha data på den lutning sluttningen hade innan händelsen. För att minimera denna 

typ av fel så skulle äldre skred och skred utan datumangivelse kunna uteslutas från analysen och i stället 

bara inkludera de skredhändelser som skett efter att höjdmodellen som används i modellen togs fram, 

alltså efter 2009. Problemet med detta tillvägagångssätt är att det endast skulle bli cirka 25 skred kvar 

att jämföra med, eftersom majoriteten av skreden inte har datum registrerat. Resultatet skulle därmed 

inte bli robust. Dessutom så betyder det inte nödvändigtvis att en plats inte längre är känslig för 

ytterligare skred för att det redan har skett ett skred där. Mänsklig aktivitet och naturliga processer kan 

ha ändrat förhållandena så att marken än en gång är känsligt för framtida skred. Detta är något som 

styrks av det faktum att majoriteten av skreden som skett har hamnat inom aktsamhetsområden.  

Höjddatan som har använts för att ta fram lutningen för de skred i lera i Göta älvdalen som hamnat 

utanför aktsamhetsområden är gjord i SWEREF 99 TM, vilket är den nationella modellen. För lokal och 

regional användning rekommenderas ofta att man använder den SWEREF-zon som gäller i det aktuella 

området för att minimera lägesfel. För Göta älvdalen skulle detta ha varit zon 12. I detta fall valdes TM 

eftersom modellen är baserad på denna och syftet var att undersöka varför vissa skredpunkter hamnat 

utanför aktsamhetsområden enligt den. En idé för att potentiellt öka noggrannheten för själva modellen 

skulle kunna vara att använda sig av olika zoner vid beräknande av kritisk lutning. Detta är dock inget 

som har undersöks i det här arbetet. Något som antagligen spelar en större roll för resultatet är vid vilken 

säsong höjddatan har samlats in, då snö och tät vegetation kan hindra korrekta mätningar av topografin. 

En annan osäkerhet som råder i jämförelsen med punktdatan från SGI ligger i placeringen av 

punkterna. Denna anges i beskrivningen vara ”ungefärlig” (Statens geotekniska institut, 2015) vilket är 

kopplat till den skala som använts för att placera ut punkten. Detta påverkas också av vilken typ av källa 

informationen kommer ifrån, och osäkerheten bör vara större för mindre skred som skett långt tillbaka 

i tiden. Att skredpunkterna hamnar utanför aktsamhetsområden behöver inte bero på att modellen har 

misslyckats med att identifiera potentiellt skredkänsliga områden utan att skredet kanske egentligen 

skett på en annan plats. Något som styrks utav det faktum att majoriteten av de skred om hamnat utanför 

aktsamhetsområden i jordartsklassen lera hamnat inom ett avstånd på 200 meter ifrån ett sådant område. 
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Fördelar med den här metoden för att undersöka hur väl modellen presterar är att undersökningen 

kan göras över i princip hela landet och med ett stort antal skred, vilket minskar påverkan av stokastiska 

fel på resultatet. De baseras även på observationer av skred, och inte teoretiska uppskattningar, vilket 

minskar påverkan av potentiella fel till följd av brister i vår förståelse av vad som gör att en jord skredar. 

Denna metod är även relativt snabb och kostnadseffektiv jämfört med att gå ut och göra 

fältundersökningar.  

En alternativ metod för att testa modellen skulle vara att gå ut och titta på de tekniska egenskaperna 

och förhållande som råder i utvalda aktsamhetsområden för att se om de skulle betraktas som 

skredkänsliga. Detta är dock en tidskrävande metod och som skulle kosta betydligt mer. Det finns 

emellertid en undersökning som tittar på markstabiliteten baserat på fältundersökningar som gjorts längs 

med Göta älvdalen (Andersson-Sköld et al., 2014) som man potentiellt skulle kunna jämföra 

utbredningen av aktsamhetsområden med. Detta ligger utanför ramen för den här undersökningen men 

vore intressant för vidare studier. Det är dock inte säkert att resultaten från denna jämförelse skulle gälla 

för andra delar av landet där andra fysikaliska förhållanden råder. För att ta reda på det skulle 

fältmätningar och behöva tas fram för även andra regioner.  

För att enklare kunna jämföra SGIs punktdata med SGUs skredärr skulle den kunna omvandlas till 

punktdata, då uppstår dock svårigheten i att bestämma var punkten skulle placeras; I mitten av en 

polygon eller i en kant. Om den placeras i en kant skulle en skarpare lutning än vad det var på platsen 

från början fås, då man har punkten i skredärret. Då vore i mitten av en polygon ett bättre alternativ. Att 

göra SGIs punktdata till polygoner skulle också vara en möjlighet men där ligger svårigheten i att 

bestämma storleken på polygonen, då alla skred inte är lika stora och endast en del av skreden har 

information om dess utbredning kopplat till punkten.  

 

5.2. Skredpunkter från SGIs databas 

Majoriteten av SGIs skredpunkter hamnar inom områden som modellen har bedömt som skredkänsliga. 

Lite mer än 76 % hamnar inom aktsamhetsområden. Efter korrigering av de punkter som hamnat i vatten 

stiger denna siffra till 85 % och utesluts de punkter som klassats som rörelser i berg och morän stiger 

den ytterligare, till 90 %. Eftersom sannolikheten att detta resultat fåtts av en slump är liten antyder detta 

att modellen fungerar bra och klarar av att identifiera många av de områden där skred idag sker. 

Plockar man bort buffertzonerna runt sjöar och vattendrag sjunker antalet skred som hamnat inom 

aktsamhetsområden till 69 %. Det är fortfarande en hög andel skred som hamnat inom modellerade 

aktsamhetsområden men resultatet visar ändå på att det sker en del skred i dessa strandnära områden, 

som inte tas med av algoritmen. Strandområden kan vara extra utsatta i och med erosion i foten av 

slänten som reducerar mothållande krafter och högre tillflöde av vatten i marken jämfört med områden 

som ligger högre upp i terrängen. I och med den ökade nederbörd som väntas komma med 

klimatförändringarna kan detta komma att spela ännu större roll för markstabiliteten i dessa regioner. 



35 

 

Det kan därför ändå finnas en fördel med att ha dessa zoner klassade som aktsamhetsområden. Däremot 

så skulle dessa buffertzoner eventuellt kunna begränsas ytterligare, till exempel genom att utesluta grus.  

 

5.2.1. Skredpunkter som hamnat i jordartsklassen vatten 

Att vissa av punkterna hamnat i klassen vatten kan bero på flera saker. Orsaken kan ligga i punktens 

placering. Till exempel kan decimalerna i koordinaten ha avrundats när punkten förts in i databasen, 

vilket påverkar punktens placering så att den hamnar i vattendraget i istället för längs med. Det kan 

också vara ett resultat av att punkternas placering från början är ungefärlig och vilken skala på kartan 

som använts när punkten placerats ut. Det senare påverkar antagligen endast de punkter som placerats 

nära strandkanten medan avrundning av koordinaterna troligen har haft en större inverkan på de punkter 

som hamnat längre ut i vattnet.  

 

5.2.2. Skredpunkter utanför aktsamhetsområden i jordartsklassen lera 

Majoriteten av de skred som skett i lera som hamnat utanför aktsamhetsområden ligger närmare än 50 

meter från ett sådant område. Detta skulle kunna betyda att anledningen till att de hamnat utanför beror 

på ett lägesfel i skredpunktens placering.  

Lera var den största jordartsklassen som hamnat utanför aktsamhetsområden men den är även den 

största gruppen inom aktsamhetsområden. Vid närmare granskning kan man se att fördelningen mellan 

skreden inom och utanför aktsamhetsområden är i stort sett den samma för skred i lera som för skred i 

alla jordarter. Detta skulle kunna tolkas som att detta snarare har att göra med att lera är den vanligaste 

jordarten som skred sker i, än att det finns brister i modellens utformning.  

Punktdensiteten i hela landet är högre i fler områden för de skred som hamnat inom 

aktsamhetsområden kan bero på att detta dataset har ett större antal punkter, vilket då ökar sannolikheten 

att två punkter ligger nära varandra. Att det är samma områden i båda dataseten (Ångermanälven, 

Klarälven och Göta älvdalen) som har hög densitet av skredpunkter både inom och utanför 

aktsamhetsområden tyder på att det inte finns något geografiskt område som är överrepresenterat bland 

de skred som hamnat utanför. 

När man tittar på den rumsliga fördelningen av skreden i enbart jordartsklassen lera som har skett 

utanför aktsamhetsområden så har majoriteten av dessa skett i Göta älvdalen. Detta antyder att det är 

här flest potentiellt skredkänsliga områden i lera missas. Tittar man närmare på detta så är fördelningen 

mellan de skred som hamnar inom aktsamhetsområden och utanför densamma för lera som för andra 

jordarter i Göta älvdalen. Här beror detta sannolikt på att skred i lera utgör 75 % av alla skred i området. 

Den totala andelen skred som hamnar inom aktsamhetsområden är också lite lägre i Göta älvdalen, där 

den ligger på runt 80 %, jämfört med hur det ser ut om man tittar på alla jordarter i hela Sverige, då den 

ligger på runt 85% (eller 90 %).  
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5.2.3. Lutning vid skredpunkter utanför aktsamhetsområden 

Den genomsnittliga lutningen i ett litet område runt en punkt reducerar effekten av artefakter i 

höjdmodellen och bör ge ett mer pålitligt resultat. Både när den genomsnittliga lutningen och lutningen 

precis vid punkten används har alla skred utom ett en lutning som är lägre än tröskelvärdet, men den är 

så pass nära gränsen att man med avrundning hamnar precis på gränsvärdet. Det är inte heller samma 

skred i de båda undersökningarna, vilket tyder på att lutningen även runt punkterna generellt har en låg 

lutning. Hade en annan radie valts när medelvärdet beräknades kunde potentiellt alla punkter hamnat 

under tröskelvärdet. Anledningen till att dessa skred hamnat utanför aktsamhetsområden är alltså att 

dessa områden enligt algoritmen har för låg lutning. Detta skulle då kunna betyda att dessa skred har 

skett i kvicklera, som kan ske vid lutningsförhållandet 1:15 (≈ 3,8°). Endast 44 % av dessa var 

registrerade som kvickleraskred så det förklarar inte hela resultatet. Det kan vara så att informationen 

om huruvida ett skred varit ett kvickleraskred har saknats och därför har det inte klassificerat som den 

typen av skred, och denna siffra skulle följaktligen i verkligheten kunna vara högre. Om så är fallet 

skulle gränsvärdet för modellen kunna ändras till 1:15 för att få med kvickleraskred i områden där man 

vet att kvicklera är vanligt förekommande (Göta älvdalen till exempel). Frågan är hur användbart detta 

skulle vara, om all yta räknas som aktsamhetsområde så försvinner lite av syftet med att ha en modell.  

En alternativ förklaring till att dessa skred skett vid lägre lutning än 1:10 är att lutningen ändrats efter 

att skredet skett. Gemensamt för alla dessa skred var att de skett innan höjdmodellen över området togs 

fram. Anledningen till att området då inte togs med som aktsamhetsområde är att de inte längre uppfyller 

kriterierna satta i modellen. Om det är så att de inte längre är känsliga för skred så är resultatet av 

modellen helt riktigt. Detta utesluter dock inte att lutningen var låg redan innan skreden skedde. 

 

5.2.4. Skredpunkter utanför aktsamhetsområden i klasserna morän och berg 

Varken berg eller morän klassas som skredkänsliga jordarter av modellen och därför är det naturligt att 

skred som skett i dessa jordarter hamnat utanför aktsamhetsområden. För klassen morän så var den 

största andelen av dessa skred registrerade som moränskred, vilket antyder att deras placering stämmer 

med den jordartsklass de återfunnits i. Släntskred var en annan stor grupp men den säger inte så mycket 

om jordarten, raviner däremot bildas i huvudsak i siltiga jordar. Fördelningen av olika typer av skred 

varierar mer för de skred som skett i klassen berg än de skred som skett i klassen morän. Majoriteten av 

de punkter som enligt jordartskartan hamnat i berg hade inte klassats som en massrörelse i berg. Den 

dominerande jordarten, inom ett område på 100 meter i diameter, runt punkten var ändå berg förutom i 

två fall. Att dessa punkter hamnat i jordartsklassen berg är troligtvis en följd utav generaliseringar i 

jordartskartan, där man dragit ihop flera mindre berghällar till en stor eller gjort en berghäll större för 

att den ska finnas representerade i kartan. Detta pekar på att noggrannheten och skalan som 

jordartskartan är gjord i spelar roll för resultatet. Om så är fallet så innebär detta en brist för modellen 

då den inte kan få med dessa skred till följd utav detta. Däremot så är andelen skred som har skett i dessa 
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områden relativt låg, endast 26 av totalt 1 162 skred (2,4 %).  För vidare undersökningar skulle man här 

kunna gå djupare och undersöka vilka skalor de skred som klassat som släntskred och ravin skett i, då 

en större skala betyder större generaliseringar.  

En annan förklaring till att skredpunkterna hamnat på berg, men klassas som exempelvis jordskred, 

skulle kunna vara att berg har kommit i dagen efter att skredet skett, om glidytan har legat längs gränsen 

mellan berg och jord. Givetvis påverkar noggrannheten i skredpunktens placering även här, som 

diskuterats tidigare. 

 De sex skred som skett i jordartsklassen berg och som klassats som massrörelser i berg skulle 

modellen i sin nuvarande utformning aldrig kunna få med då den inte tar hänsyn till denna typ av 

rörelser. Det är inte heller syftet utan den riktar in sig på rörelser i finkorniga jordarter. Det kommer 

antagligen inte bli aktuellt att utvidga modellen för att innefatta massrörelser i grovkorniga jordarter 

heller eftersom denna typ av skred verkar mindre vanliga. Av de punkter i SGIs skreddatabas som ligger 

inom täckningsområdet för modellen utgör dessa enbart 6 av 1 162. Detsamma gäller de 14 skred som 

klassats som moränskred.  

Som redovisades i resultatet så ökar andelen skred som hamnar inom aktsamhetsområden om de 

skred som klassas som rörelser i berg och morän utesluts. Antar man att de skred som även har den 

dominerande jordarten som berg eller morän även har skett i dessa jordartsklasser blir denna andel än 

högre. Värt att påpeka när man tittar på detta resultat är att den jordart som ligger närmast i anslutning 

till dessa punkter inte har undersökts och att denna mycket väl skulle kunna vara lera eller silt och att 

skredet då kunnat ske i denna. Att punkten sedan hamnat på berg eller i morän i databasen kan vara av 

samma anledningar som att vissa punkter har hamnat i vatten. För vidare studier så bör detta undersökas 

samt hur nära punkten ligger gränsen till en annan jordartsklass för att kunna avgöra hur troligt det är 

att den hamnat fel.    

 

5.3.  Skredärr från SGUs databas 

Fler av de skred som skett i morän hamnar utanför än de som skett i finkornig jordart, vilket är naturligt 

då det är denna jordart som modellen utgår ifrån som skredkänslig. Endast 2 %  av skredärren i morän 

överlappar med ett aktsamhetsområde och dessa är sannolikt de som har lera som dominerande 

jordartsklass i skredärrspolygonen. Att dessa klassats som morän kan vara ett bedömningsfel. 

Av de skredärr som är klassade som att ligga i finkornig jordart så överlappar 94 % av dem 

aktsamhetsområden medans 6 % ligger helt utanför. Den dominerande jordarten för de som överlappar 

är lera, silt och sand, vilket är att förvänta, medans de som befinner sig utanför har morän och berg som 

dominerande jordartsklasser. Detta kan bero på att skredet egentligen har skett i morän och att skredärret 

hamnat i fel databas. Det kan också ha att göra med att den dominerande jordarten inom polygonen inte 

är representativt för den jordart som skredet faktiskt skett i. När ärret görs om till en polygon 

generaliserar den något och jämnar ut skredärrets yttre gränser vilket gör att den även får med vissa 
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områden som ligger utanför skredärret. Den troligaste orsaken är dock att det har att göra med 

generaliseringar som gjorts i jordartskartan. Då majoriteten av dessa skredärr (98-100 %) återfinns i 

områden med karttyp 5, som har en produktionsskala på 1:100 000, så är dessa generaliseringar så pass 

stora att de kan vara orsaken till dessa resultat. Mindre områden med morän och berg kan ha dragits 

ihop för att finnas representerade på kartan men skredet har i verkligheten skett i  finkornigare jordarter 

emellan de mindre hällarna.   

Som nämndes i föregående stycke så skulle modellen behöva utvidgas för att få med de skred som 

skett i morän genom att inkludera morän som en skredkänslig jordart. Då morän är Sveriges vanligaste 

jordart och skulle detta betyda att stora delar av Sveriges yta skulle bestå av aktsamhetsområden. 

Alternativt skulle man kunna utveckla en ny modell där enbart dessa jordarter finns representerade. För 

denna modell skulle ett annat tröskelvärde för lutningen gälla då morän har andra egenskaper än 

finkorniga jordarter. Andelen skred som sker i morän är dock betydligt färre än de som sker i lera och 

silt. I den här undersökningen utesluts resultatet av andelen skredärr i morän som överlappar 

aktsamhetsområden från det slutliga resultatet. Då modellen är skapad för att identifiera områden i 

finkorniga jordarter som potentiellt kan vara skredkänsliga är andelen skred som hamnat utanför 

aktsamhetsområden som skett i grovkorniga jordarter inte relevanta.  

 

5.4.  Sammantaget 

SGUs data bygger på att man granskat geomorfologin och letat fram skredärr i landskapet. De har därför 

ingen annan information om skredet förutom jordart, som när det skulle ha skett till exempel. Detta 

betyder att skredärren kan vara mycket gamla och flera av dem kan därför befinna sig i områden där 

förutsättningar för skred inte längre råder. SGI har grundat sin databas på arkiv och intervjuer och har 

alltså med skred som man vet har inträffat relativt nyligen och bör därför bättre representera dagens 

förhållanden. Jämför man de två databaserna hamnar endast 0,91 % av SGIs skredpunkter inom en 

skredärrspolygon där skredet skulle ha skett i morän medans 34,41 % av SGIs skredpunkter föll inom 

skredärrspolygoner där skreden skulle ha skett i finkornig jordart. Detta styrker grundtanken om att det 

är finkorniga jordarter som idag är mest känsliga för skred. Eftersom skreden från SGIs och SGUs 

databas överlappar går det inte att kombinera resultaten.  

Modellen är endast tänkt att användas i områden med finkornig jordart, där sannolikheten för skred 

är störst. Tittar man på resultatet utifrån detta perspektiv så fångar modellen en hög andel av de skred 

som skett. De skredpunkter och skredärr som hamnar utanför skulle kunna förklaras av osäkerheter eller 

att området inte längre är känsligt för skred. Det är inte heller troligt att 100 % av tidigare skred skulle 

hamna inom aktsamhetsområden. Syftet med modellen är inte att den ska kunna fånga områden som 

tidigare haft förhållanden som gjort den benägen att skreda om dessa förhållanden inte längre råder. 
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5.5. Möjliga förbättringar av modellen 

Eftersom många parametrar påverkar om skred sker skulle man kunna överväga att inkludera ytterligare 

någon i modellen för att öka noggrannheten eller för att introducera grader av känslighet i 

aktsamhetsområdena. En sådan parameter skulle potentiellt kunna vara förekomsten av artesiskt 

grundvatten eller nederbördsfrekvens, där exempelvis ett område med artesiskt grundvatten skulle 

kunna klassas som potentiellt mer skredbenäget. I den här undersökningen har inte dessa parametrars 

inverkan på resultatet undersökts och om inkludering av dessa i modellen skulle ge en bättre bild över 

vilka områden som är mer känsliga är oklart. Potentiella problem med att försöka inkludera dessa 

parametrar är att det saknas lämpliga datafiler att basera modellen på. För artesiskt grundvatten finns 

det inte något rikstäckande kartunderlag. För nederbörd finns data på min, medel och max nederbörd 

över hela landet men det kanske snarare är när mängden regn och intensitet avviker från det normala 

som avgör om ett skred sker. Modellen presterar redan i dagens läge så pass bra med de parametrar som 

används att det kanske inte är nödvändigt att inkludera ytterligare parametrar. Bästa sättet att utveckla 

modellen är troligen att öka noggrannheten i det materialet man redan har. Till exempel genom att 

uppdatera jordartskartorna då detta verkar påverka resultatet och leder till att områden där skred i 

finkorniga jordarter sker hamnar utanför aktsamhetsområde då de verkar bestå av en annan jordart. Ett 

annat alternativ för att gradera aktsamhetsområden i större och mindre potentiell risk är att ge de 

områden som ligger i nära anslutning till tidigare skred en högre grad av aktsamhet. Då förhållandena i 

dessa jordar bevisligen är sådana att skred kan ske.   

Som nämnts tidigare så skulle man även kunna sätta en lägre lutning som tröskelvärde i vissa 

områden där man vet att det förekommer kvicklera, då stabiliteten i dessa områden kan rubbas vid 

lutningsförhållanden på 1:15. Här skulle man också kunna gradera områden så att de med 

lutningsförhållanden 1:10 får en högre grad av aktsamhet medan de mellan 1:15 - 1:10 får en lägre grad. 

På detta sätt skulle man kunna få med områden med lägre lutning där det förekommer kvicklera men 

ändå visa på att slänter med högre lutning kräver en högre aktsamhet.          
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6. Slutsats 

Målet med den här undersökningen var att bedöma till vilken grad modellen förutsättningar för skred i 

finkornig jordart -s aktsamhetsområden sammanfaller med observerade jordskred samt se om det skulle 

gå att fastställa av vilka anledningar skred hamnar utanför modellerade aktsamhetsområden samt att se 

hur buffertzoner runt sjöar och vattendrag påverkar resultatet. 

Detta gjordes genom att överlagra de skred som fanns i SGIs skreddatabas och de skredärr som fanns 

i SGUs databas jordskred och raviner med modellens aktsamhetsområden. Därpå undersöktes jordart, 

lutning, skredklasser och skredtyper. Resultatet jämfördes även med hur det skulle se ut utan de 

buffertzoner som lagts till i postprocesseringen.   

Den här undersökningen visar att: 

- 85 % av skreden från SGIs skreddatabas hamnar inom aktsamhetsområden, sannolikheten att 

detta resultat uppnåtts av en slump är liten. Om de skred i SGIs databas som klassats som 

moränskred eller bergras och bergskred utesluts, och modellen enbart används som den är 

avsedd, blir denna andel 90 %. För skredärren i finkornig jordart från SGUs databas överlappar 

94 %. 

 

- Anledningar till att skred hamnar utanför beror på att de enligt jordartskartan skett i en 

jordartsklass som inte betraktas som skredkänslig eller har en lägre lutning än 1:10. Detta gäller 

främst Göta älvdalen där kvicklera förekommer, vilket skulle kunna vara en förklaring till detta 

eftersom skred i denna jordart kan ske vid lägre lutning. Närmare undersökning av lutningen i 

detta område visar dock att alla skred utanför aktsamhetsområden med registrerat datum skett 

innan höjdmodellen togs fram och lutningen kan därmed ha ändrats efter att skredet skett. Detta 

kan även gälla skredpunkter som hamnat utanför aktsamhetsområden på andra platser än i Göta 

älvdalen. 

 

- Noggrannheten i jordartskartan och i skredpunkternas placering påverkar resultatet av denna 

undersökning. Detta kan vara anledningen till att skredpunkter hamnar utanför 

aktsamhetsområden. 

 

- Tar man bort buffertzoner runt vattendrag och sjöar sjunker antalet skred som hamnat inom 

aktsamhetsområden och det kan därför finnas anledning att ha dem kvar.   

 

Trots de felkällor och osäkerheter som följer med datan så lyckas modellen få med många områden där 

skred skett och verkar därmed vara ett bra verktyg för att få en första uppskattning om var skred 

potentiellt kan ske och där mer ingående undersökningar kan behöva göras.  
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Bilaga A 

När datan granskades framgick det att vissa av skredpunkterna i SGIs databas inte låg på avsedd plats. 

Denna bedömning gjordes då attributdata angav kommun och län som punkten inte låg i. Detta gällde 

fyra punkter. Dessa kunde justeras så att de hamnade bland andra punkter med samma namn (Holmen 

3 hamnade bredvid Holmen 1 och 2 till exempel) enbart genom att ändra en siffra i y-led (eller x-led 

som i Holmen-fallet). En punkt som misstänks vara fel men som inte har åtgärdats är Önnebol 1. Denna 

punkt ligger i Värnen medans Önnebol 2 och 3 etc. ligger längre norrut längs med Norsälven. Här är 

dock inte lösningen helt enkel. Därför har denna punkt valts att lämnas kvar där den ligger då den i 

nuläget ändå befinner sig utanför skredmodellens täckningsområde och följaktligen räknas bort när alla 

dessa punkter bortses ifrån i analysen. Se tabell I för ursprungliga koordinater och korrigeringen som 

gjorts. 

 

Tabell I. Punkter som har bedömts som att ha felaktiga koordinater baserat på attributdata. 

Punkter som har flyttats 

objectID Namn 
Ursprungliga koordinater Nya koordinater I aktsamhets-

område East North East North 

1177 Holmen 3 696 07 6 988 77 636 07 6 988 77 Ja 

306 Viskan, Vallby 340 44 6 248 91 340 44 6 348 91 Nej 

481 Höjen 3 400 73 6 295 14 400 73 6 595 14 Nej 

1090 Utterud 9 400 60 6 296 03 400 60 6 596 03 Ja 

Punkt som eventuellt är felaktig men som ej flyttats 

363 Önnebol 1 401 07 6 559 97 - -  
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Bilaga B 

 

Jordartsklass Jordartsklasser enligt SGU 

Lera 

Glacial finlera; Glacial lera; Gyttjelera/Lergyttja; Lera; Postglacial finlera; 

Postglacial grovlera; Postglacial lera; Morängrovlera; Moränfinlera; 

Glacial grovlera; Moränlera 

Lera--Silt Lera--silt; Svämsediment, ler--silt; Älvsediment, ler—silt 

Silt Glacial silt; Postglacial silt; Silt 

Silt-sand 
Glacial grovsilt--finsand; Postglacial grovsilt-finsand; Svämsediment, grovsilt--

finsand; Älvsediment, grovsilt--finsand; Flygsand 

Sand 
Isälvssediment, sand; Postglacial finsand; Postglacial sand; Svämsediment, sand; 

Älvsediment, sand 

Grus Isälvssediment, grus; Älvsediment, grus; Svallsediment, grus; talus rasmassor 

Morän 
Morän omväxlande med sorterade sediment; Morän; Sandig morän; sandig siltig 

morän; Lerig morän; Grusig morän 

Berg Urberg; Berg; Sedimentärt berg 

Torv Torv; Mossetorv; Kärrtorv; Torv tidvis under vatten 

Vatten Vatten 

Ospec. Isälvssediment; Älvsediment; Svämsediment 
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