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Abstract 

Natural Hazards in Sweden 
Therese Eriksson 

To be able to plan and construct a Swedish society that is well prepared for 
geological hazards, the government need to know about past event that has 
happened during the history, so they know how to plan for the future. Highly possible 
events that will happen are flooding, landslides, volcanic gases in the atmosphere 
and earthquakes. Flooding is the hazard that we need to consider most when we 
construct new infrastructure and buildings in the future. Climate changes will cause 
more precipitation and extreme weather, these will lead to more flooding when the 
water isn’t able to percolate down into the ground. When the ground is saturated with 
water another problem will be even more common, and that is a bigger frequency of 
landslides. The most dramatic consequence that would occur is from volcanic gases 
that go up into the atmosphere at an eruption, these can change the climate and 
create acid rain far away from the volcanic source. It isn’t just the direct hazards we 
need to consider while constructing the society, the question regarding nuclear waste 
and its long-term storage is highly important. Therefore is it very important to carefully 
consider where, and when big earthquakes have occurred since the last glaciation. 
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Sammanfattning 

Naturkatastrofer i Sverige 
Therese Eriksson 

För att kunna planera och bygga upp ett Sverige som är förberett för potentiella 
geologiska faror och problem, behöver samhället ha koll på olika event som hänt i 
historien som kan påverka samhällets olika funktioner. Event som kan ske och som 
kan hota samhällsuppbyggnaden är tillexempel översvämningar, skred och ras, 
klimat påverkan från vulkanisk aktivitet samt jordbävningar. Översvämningar är den 
fara som är mest frekvent i Sverige och som vi inför framtiden kommer behöva 
skydda samhället mest emot. Klimatförändringarna världen står inför ger en ökning 
av nederbörd i olika former, när jorden blir vattenmättad ökar även riskerna för skred 
markant vilka också kommer öka i frekvens. De största dramatiska och mest 
utspridda farorna som kan påverka Sverige är om ett avlägset vulkanutbrott sker. 
Aerosolerna som hamnar i atmosfären kan ge ett förändrat klimat långt ifrån källan 
och i vissa fall påverka hela jorden, samtidigt som försurning av regnvatten kan ske. 
Det är inte bara direkta risker och faror samhället står inför idag som behövs beaktas 
när samhället struktureras och byggs upp, jordbävningsrisken i olika delar av landet 
efter en glaciation behöver undersökas där kärnbränsle skall slutförvaras för att 
förhindra eventuellt framtida läckage av radioaktivt kärnbränsle.  

Nyckelord: Faror, översvämning, skred, jordbävning 
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Inledning 
Sveriges och världens befolkning växer för varje dag, klimatet blir varmare och 
samhällena utsätts mer och mer för geologiska och väderstyrande faror. Denna 
uppsats har sammanställt och utvärderat 4 av Sveriges faror som kan påverka och 
skada infrastruktur och bebyggelse om de sker. Faror som undersökts är 
översvämningar, skred och ras, vulkanisk aktivitet samt jordbävningar. Syftet med 
rapporten har varit att sammanställa data och ta ut specifika områden som löper 
högre risk att drabbas av en katastrof, av någon utav farorna som undersökts. Data 
som används är arbetad och analyserad i programmet Geografiskt 
informationssystem (GIS), data som presenteras i arbetet är hämtat från 
Geodatabasen samt Lantmäteriet.  

1. Bakgrund
Man pratar om faror och risker när man undersöker hur olika områden påverkas av 
olika naturliga event. En fara kan man definiera med att det är ett direkt hot mot 
människors hälsa, samhällsuppbyggnader eller andra viktiga funktioner (Australian 
Government, 2014). En risk däremot är en kombination av troliga event som kan 
uppkomma och leda till att befolkning eller samhällsuppbyggnader kan påverkas av 
det, och kan betraktas som men mer eventuell fara om olika situationer sker 
(Australian Government, 2014). 

Människans bearbetning och omstrukturerande av jorden är ofta stora bidragande 
orsaker till att katastrofer kan ske eller bli. Även utsläpp av olika kemikalier kan 
förändra jordens hållfasthet och orsaka katastrofer i både mark och vattendrag, vilket 
är en risk som påverkas av människan själv (Stigler et al., 1990). Faror som inte är 
påverkade av mänskliga aktioner är tillexempel jordbävningar som sker pga. 
tektoniska rörelser eller landhöjningar, även vulkanutbrott runt om i världen är faror 
som människan inte har makt över utan jorden styr dess utbredning (Coch, 1995). I 
dessa fall kan samhällen utvärdera och analysera direkta och indirekta faror med 
olika event och kan förbereda sig på ett sätt som kan skydda egendom och 
människoliv.  

Befolkningsutbredningen kan illustreras genom Google Earths nattkartor beroende 
på hur starkt ljus ett område har, desto större befolkningsmängd har området, desto 
större utsatthet för geologiska faror har platsen. I områden där befolkningen är större 
som i de större städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö sker också större 
påverkan av marken vilket kan leda till faror som i ett normalt tillstånd inte skulle ske 
(Figur 1). Städerna är också kustnära vilket också är en bidragande orsak till dess 
utsatthet. I rapporten undersöks dessa större städers risker för faror samt så 
undersöks vilka områden som har en större risk för naturliga event. Förebyggande 
åtgärder diskuteras samt så diskuteras vilka områden som förbehåller en mer utsatt 
placering beroende på befolkning kvantiteten på platsen. 
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Figur 1. Befolkningsutbredning i Sverige, Karta från Google Earth, Nattperspektiv
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1.1 Översvämningar 
Sverige står inför en värld där extremt väder blir allt vanligare och där den globala 
uppvärmningen gör sig mer och mer närvarande. Översvämningar sker naturligt i 
perioder och är en del utav bäckar och sjöars kretslopp, dock med en växande 
befolkning och den aktuella urbaniseringen hotas människor i större skala av detta, 
då samhällen ofta placerar sig i dessa extra utsatt områden och med exploateringen 
av marken förhindras vattnets avrinning (Coch, 1995). I Sverige har vi mycket 
dokumenterat när det kommer till skyfall och översvämningar, detta är pga. att 
Sverige haft en historia där en stor del av ekonomin vart beroende av malm. 
Malmbrytningen som skett i norra Sverige har gjort att det därför dokumenterats 
mycket om hur förhållandena varit, då brytningen ofta skett i anslutning till 
vattensystem som sjöar och åar pga. vattenkraften (Retsö, 2015). Vid regnfall har 
därför områdena dokumenterats väl, redan så tidigt som på 1400 talet finns bra 
information om vattenförhållandena. Redan för tiden mellan 1400- 1800 talet finns 
det dokumenterat 157 event som har antingen fallit under kategorin skyfall eller 
översvämning i Sverige (Retsö, 2015).  

Med en översvämning menas det att markområden som i normala fall är 
torrbelagda täcks med vatten som inte rinner undan direkt. En orsak till översvämning 
vid floder och sjöar är ofta långvarigt regn och snösmältnings perioder under våren 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012). Översvämningar i samband 
med skyfall är givetvis också en stor orsak, men är dock då begränsad till ett visst 
specifikt område. Definitionen av ett skyfall är att på väldigt kort tid (någon timme upp 
till ett dygn) dumpa enorma vattenmängder (50 mm eller mer på en timme eller 1mm 
per minut) på ett specifikt område (SMHI, 2011). Givetvis sker även översvämning 
vid vissa tillfällen vid kusten och kallas då kustöversvämning och är ett resultat av en 
stigande havsyta, som har sin orsak i stark vind eller en permanent havsytenivå 
förändring pga. klimatförändringar (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
2012). En översvämningssituation uppkommer oftast inte bara på grund av en 
anledning utan är ofta en blandning utav flera faktorer, vilket tillslut leder fram till en 
situation där översvämningen sker (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
2012). Vintern är en tid då marken är frusen vilket också ökar risken för 
översvämning då vattnet ej kan perkolera ner, samt vid branta sluttningar ökar risken 
markant att vattnet stannar vid ytan och orsakar översvämning (Coch, 1995). 

Vi människor manipulerar även floder och sjöar vilket kan i flera fall leda till 
ytterligare översvämningar och problem, och det ger oss en ökad sårbarhet för just 
denna fara (Coch, 1995). Människan är ett stort faktum och orsak till 
översvämningsrisker då vi tar bort vegetation som naturligt tar upp vatten, vi bygger 
infrastruktur som vägar, vi bygger hus, vi drar om vattendrag och bygger dammar 
som stör vattnets naturliga avrinning. Detta ställer givetvis till med problem när det 
kommer stormar och skyfall. Även på torra områden i världen är 
översvämningsriskerna stora, då det oftast kommer enorma mängder vatten under 
kort tid. Vilket resulterar i att vattnet även i dessa situationer inte hinner perkolera ner 
i marken, utan rinner ytligt uppepå ytan. Man uppskattar att runt om i världen 
omkommer varje år 5400 personer i samband med översvämningar, och ännu fler blir 
ekonomiskt påverkade av eventen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
2012).  

Sjukdomar och andra hälsoproblem är också förknippat med översvämningar runt 
om i världen, bakterier från avloppsvatten kan kontaminera dricksvatten och 
stillastående pooler kan orsaka explosion av myggor som är smittbärare av olika 
sjukdomar (Coch, 1995).  
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 Risker sammankopplade med översvämningar här i Sverige är föroreningar som 
sprids över tillexempel natura 2000 områden, föroreningarna kan även påverka vårt 
dricksvatten, ytvatten och grundvatten om reningsverken havererar och orenat 
avloppsvatten läcker ut och sprider bakterier (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 2012). 
 I Sverige har kommuner rätt att vid kriser som vid översvämning få ersättning av 
staten för själva räddningsarbetet, vilket är viktigt för våra kommuner att ha 
kännedom om så att inte ett räddningsarbete förhindras pga. ekonomiska aspekter 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012). En översvämning kan få 
stora ekonomiska konsekvenser när förstörda hus och infrastruktur måste byggas 
upp igen, då både för staten och privatpersoner. 
 Om ett område är speciellt utsatt för risk för översvämning kan vissa förebyggande 
åtgärder utföras, kommunerna kan sätta upp vallar, dra flodfåror och bygga dammar 
för att kontrollera vattenflödet. Detta i samband med att inte bygga för nära speciellt 
utsatta områden, är viktiga förberedande aktioner som kan tas för att minska förluster 
och skador (Coch, 1995). 
 Alla översvämningar är inte dåliga är dock väl värt att poängtera, vissa ekosystem 
och djur är helt eller delvis beroende av dessa naturliga variationer (Coch, 1995). 
Vissa positiva effekter översvämningar kan ha är att de kan bära med sig nutrienter 
som växter kan vara helt beroende utav, och även föra med sig olika organismer till 
nya områden. Om tillexempel en sjö är helt isolerad från cirkulerande vatten, kan 
översvämningarna vara ända sättet att få in dessa element till ekosystemet (Coch, 
1995). 

1.2 Skred och Ras 
Massrörelser är ett resultat av att jämvikten i jordlagren rubbas, allt efter vad tiden 
går kan de krafter som håller en jord på plats rubbas och gravitationskraften tar över 
och drar markytan nedåt (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014). Det 
finns tre olika faktorer som gör att jämvikten rubbas, för det första kan en ökad tyngd 
på marken orsaka skred. Vid tillexempel en dumpning av material vid ett känsligt 
område kan ett skred inträffa om marken spricker. Den andra faktorn som kan orsaka 
effekten av rörelse är en minskad motvikt alltså om en sluttning eller en kant eroderar 
bort (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014). Den tredje faktorn är om 
jorden får en försämrad hållfastighet genom att kohesionskraften minskar mellan 
partiklarna i jorden, om jorden blir vattenmättad eller torr tappas kraften och 
gravitationen drar marken nedåt då tyngden också ökar med ökad vatten mängd 
(Figur 2) (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014). Kraften är ett 
resultat av en tunn vattenfilm där vattenmolekylerna attraherar varandra med 
ytspänning mellan sedimentpartiklarna (Coch, 1995). Tillsammans med regn, 
vibrationer och andra yttre faktorer kan gravitationen som drar en markytan nedåt, 
och alltså bli starkare än den som håller ihop den på plats, vilket leder till att marken 
spricker upp och jorden sätts i rörelse. 
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Figur 2. Illustration av kohesionskraft mellan sediment partiklar, bilden är en återgivning av 
figur 9-5 (Coch, 1995) 

Marken kan lätt sättas i rörelse och orsaka massrörelser om kohesionskraften är 
försvagad, vibrationer och utsläpp av kemikalier är också bidragande orsaker till en 
försvagad kraft. 
 Har jorden inslag av kvicklera ökar dessutom risken markant för skred, kvicklera 
kännetecknas av att vid vibrationer förändras lerans hållfasthet snabbt då kohesions 
kraften minskar och leran blir till en flytande massa (Sveriges geologiska institut, 
2017). Problemet med att kvickleran flyter iväg är att det kan utlösa att ytterligare 
jordmassor tappar sin hållfasthet och flyter med bakom kvickleran, vilket leder till att 
flera sektioner av mark kan åka med i eventet (Sveriges geologiska institut, 2017). 
 Massrörelser delas in i tre olika kategorier beroende på rörelsen av sedimenten; 
första rörelsen är fall, då partikeln eller partiklarna faller genom luften från en avsats 
eller brant sluttning ner mot marken. Därefter har vi massrörelsen som glider nedåt i 
kontakt med dess underliggande material. Och slutligen är massrörelsen flöden som 
bryter upp massan och förekommer vanligast i vatten, eventen kan beskrivas som 
flytande rörelser av marken (Coch, 1995). Därefter kan dessa kategorier indelas i 
ytterligare underkategorier beroende på dess karaktär.  
 
1.3 Vulkaniska faror 
Det finns olika typer av vulkaner som utgör olika grader av hot för civilisationer runt 
omkring det aktiva området, det finns Sköldvulkaner som har låg densitet på sin 
magma och väller därför lätt ut från vulkanens topp, dessa kallas effusiv vulkan. Den 
mer exakta förklaringen av en effusiv vulkan är att volymen av lava är lika med eller 
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mer än 95% av totala volymen av utbrottet (Thordarson & Larsen, 2007). De vulkaner 
som påverkar de största områdena direkt är stratovulkanerna, dessa vulkaner är 
explosiva i sin karaktär och har hög viskositet på sin magma. Den höga viskositeten 
med dess höga innehåll av gas och vatten bildar ibland blockeringar i vulkanens 
öppning och bygger upp tryck underifrån, vilket får vulkanen att aggressivt explodera 
tillslut. Dessa vulkaner har oftast en andesitisk komposition och förekommer ofta i 
anslutning till subduktionszoner som island arcs (Coch, 1995). Klassifikationen för ett 
explosivt utbrott är att materialet som producera alltså askan, är mindre eller lika med 
95% av den totala volymen (Thordarson & Larsen, 2007). 

Stora utbrott runt om i världen kan påverka det globala klimatet och därför hota 
Sverige och dess klimat. Är utbrottet tillräckligt omfattande kan det sänka den globala 
temperaturen med 0,5-3°C (Laufeld & Laufeld, 1994). 

Trots att vi i Sverige inte har vulkaner behöver vi vara medvetna om att olika 
explosiva vulkaner kan påverka även oss. Närmaste aktiva zon vi har är Island, och 
det har vid flera tillfällen under historien påverkat oss på olika sätt. Island är ett 
vulkaniskt aktivt område och visar sig idag på 2000 talet påverka Skandinavien ännu 
mer när vi idag har möjligheten till att resa jorden runt med flygplan, i mycket större 
utsträckning än vad vi egentligen tidigare har påverkats. Vulkanerna på ön är av 
blandade karaktärer de är både explosiva och icke explosiva, de explosiva står för 
21% av öns totala vulkaner (Thordarson & Larsen, 2007). I undersökningar som 
gjorts av den vulkaniska aktiviteten på ön har man dokumenterat totalt 205 utbrott 
under historisk tid, och man kan se att medelvärdet per hundrade år är 20-25 
stycken, men frekvensen av dessa är dock över tiden mycket varierande med ett 
medelvärde på utbrottsfrekvensen på ~5 år (Thordarson & Larsen, 2007) (Óladóttir 
et al., 2011).  

Beroende på västliga vindar och intensiteten på utbrottet kan Skandinaviska 
halvön samt norra Storbritannien komma att påverkas utav vulkanernas sulfat 
aerosoler som hamnar i atmosfären efter ett utbrott, dessa skapas utifrån de kemiska 
reaktioner som sker med svaveldioxiden (Kvietkus et al., 2013). Även till viss del den 
aska som hamnar i atmosfären kan påverka oss, men är dock inte lika påtagliga som 
gaserna. Framförallt påverkas vi i Sverige under vinterhalvåret av ask utsläppen då 
vindarna är som starkast mot öst och flygtrafiken kan påverkas (Dingwell & 
Rutgersson, 2014).  

Det som är faran med utbrotten är som nämnt den mängd av svavel som släpps ut 
i stratosfären, vilket kan ge ett resultat av förändrat klimat, försurat regn samt sur 
dimma. Svavlet omvandlas till sulfat aerosoler vilka leder till kylning av troposfären 
och uppvärmning av stratosfären (Chenet et al., 2005). Partiklarna absorberar solens 
och jordens strålning, vilket leder till en uppvärmning utav luften under området där 
partiklarna är lokaliserade. Livstiden på partiklarna kommer bestämmas av höjden de 
hamnar på i atmosfären, upp till tre år kan sulfatpartiklarna vara närvarande om de 
hamnar i stratosfären (Chenet et al., 2005). Partiklarnas placering kan i sin tur bland 
annat leda till sur dimma nära marken som är ett ytterligare hot mot växande 
organismer på markytan (Kvietkus et al., 2013).  

Stort antal dödsfall på grund utav gaserna från Island har dokumenterats vid flera 
olika tillfällen under historien, tillexempel utbrottet från Laki vulkanen 1783 som 
orsakade enorm klimatförändring pga. dess höga utsläpp av svavel partiklar 
(Thordarson & Larsen, 2007). Om samma omfattning av utbrott skulle ske idag, 
uppskattar man att omkring 140 000 Européer skulle omkomma som ett resultat av 
aerosolerna i atmosfären (Oudin et al., 2013). Detta utbrott tillsammans med Eldgá 
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utbrottet 934-940. A.D. är det största utbrotten i jordens historia sedan 2000 år 
tillbaka (Thordarson & Larsen, 2007).   

Islands vulkaner är indelade i 19 olika system beroende på hur aktiva de är, 
Grimsvötn är det system som har vart mest aktiv under den Holoceniska tidsepoken 
(Thordarson & Larsen, 2007). Det vulkaniska systemet på Island har haft ett 
medelvärde på 7 stycken utbrott varje århundrade. Efter Grimsvötns aktivitet kommer 
Bárdarbungas aktiva system med 5 utbrott per hundrade år, och vulkaner som är 
aktiva och omtalade i detta system är tillexempel Hekla. Lugnast ser man att 
Kverkfjöll systemet är med 0-3 utbrott per hundrade år (Óladóttir et al., 2011). 
Systemet och dess aktivitet är viktiga aspekter vid utvärdering av risken och farorna 
med olika utbrotts utbredning och eventuell påverkan på Sverige och Skandinavien. 
 
1.4 Jordbävningar 
Vanligen sker jordbävningar på jorden i aktiva tektoniska zoner eller 
förkastningszoner. Principen är att jordens yttre skorpa utsätts för friktion och tryck 
när olika enheter pressas eller dras mot varandra, trycket släpper tillslut när berget 
spricker och det sker en rörelse av plattorna (Coch, 1995). Skalvet har ett centrum 
där energin utgår ifrån som kallas epicentrum och det är denna källa som används 
för att bestämma storlek på skalvet. 
 Jordbävningarnas frisatta energi mäts i magnitud vilket används för att sätta ett 
skalv på Richter skalan. Magnituden mäts genom att ett instrument (seismometer) 
läser av våglängdernas amplitud (våglängdernas höjd) på olika platser runt 
epicentrum, detta talar om då om energin som frisatts i jordbävningen genom P och 
S vågornas amplitud (Coch, 1995). Richterskalan är en logaritmisk skala som visar 
på att om en jordbävning har en dubbelt så hög amplitud som en tidigare så är 
skalvet många gånger starkare än det föregående. Det sker en10faldig ökning för 
varje steg på skalan, vilket översätts till en ökning av energi med 32 gånger. Om man 
ser till en jordbävning med en styrka på 5,0 i magnitud, så orsakar ett event av denna 
storlek ingen större skada, men bara genom att gå upp till 6,0 i magnitud har styrkan 
på skalvet ökat 32 gånger (Malmberg, 2017). En jordbävning med magnitud 7,0 kan 
orsaka enorma skador, det har 100 gånger högre amplitud än 5,0 skalvet samt 
frisätter 1024 gånger mer energi vilket givetvis kan få enorma konsekvenser (Coch, 
1995). 
 Jordskalv behöver inte bara ske i anslutning till tektoniska rörelser utan kan också 
orsakas av isostatisk landhöjning vilket är fallet i Sverige. Enkelt förklarat handlar 
isostatisk landhöjning om att jämvikten rubbats mellan jordens skorpa och dess 
underliggande mer flytande eller elastiska mantel. Den stora faktorn är densiteten på 
olika massor vilket kommer bestämma jämvikten och hur lätt den faller ur balans 
(Isostasy, 2017). Flytkraften påverkar massan uppåt och gravitationen påverkar 
massan nedåt och infinner sig i jämvikt med jordens skorpa, man kan säga att 
skorpan flyter på jordens innanmäte och det är därför dessa krafter påverkas av 
isostasy (Isostasy, 2017). Fenomenet kan liknas med att släppa en iskub i ett glas 
vatten, pga. att iskuben har lägre densitet än det omkringliggande vattnet kommer 
iskuben att flyta och ha en ”rot” som är större än isen som är ovanför vattenytan för 
att kompensera de olika krafterna. Om du lägger på mer is kommer isberget pressas 
ned och roten blir då större samtidigt som massan ovanför vattenytan blir större 
(Koyi, 2016). Denna princip förklarar även landhöjningen vi ser i Sverige, då den 
senaste glaciationen som tog slut för 13 000 år sedan ökade tyngden på Sverige 
(Mörner, 2009). Vilket gjorde att landet sjönk ner och fick en större ”rot” för att behålla 
jämvikt. När isen sedan har smält bort pressas landytan upp igen för att kompensera 
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för den förlorade vikten, det är när dessa upplyftningar sker som vi i Sverige upplever 
jordbävningar. Det är därför skalv i Sverige har varit allra kraftigast i direkt anslutning 
efter glaciationen och är idag förekommande i mycket liten magnitud (Mörner, 2009). 
I kombination med att vi i Nordeuropa påverkas utav en spänning som orsakas av 
spridningszonen i mitt-atlantiska ryggen, och landhöjningen sker jordbävningar i 
varierande styrka utspritt över landet (Larsen et al., 2009). 
 
2. Resultat 
2.1 Översvämningar 

 
Figur 3.  Karta över översvämmade områden i bebyggelse 1901-2010 (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2012) 
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Figur 4. Antal översvämningar beroende på län, från söder till norr under tiden 1901-2010 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012) 

Mellan perioden 1901- 2010 har 190 översvämnings event som haft betydande 
inverkan på samhällen meddelats till myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012). 70% av dessa händelser har 
skett jäms med sjöar och vattendrag, vilka påverkar områden nedströms och längst 
med vattendragen eller sjöarna (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
2012). 

Utbredningen av översvämmade områden i bebyggelse visar på att de störst 
drabbade områdena är Stockholm, Göteborg och Malmö just på grund utav dess 
stora befolkningsmängd (Figur 3). Dock är inte dessa områden de som är mest 
utsatta för översvämningar, Västerbotten tillexempel med sina 45 event är det 
område som är störst utsatt för översvämningar, och därefter kommer Jämtland 24 
event, och Norrbotten 20 översvämningar (Figur 4). Dessa nordligare delar är mer 
utsatt för snösmältning under våren och utsätts därför för större frekvens av 
översvämningar men påverkar mindre befolkningsmängd. Stockholm, har utsatts för 
8 event men på grund utav den stora befolkningsmängden är risken och faran större. 
Samma sak gäller Skåne med 14 översvämningar och Västra Götaland med 9. 
Tabell 1. Area data från översvämningar, skapad i ArcGIS 

Område Area  
  
Total area påverkad 2,7 ∙ 10   
Påverkad area med bebyggelse 2 ∙ 10  

Den totala arean över Sverige som var drabbad utav översvämningar var 
undertiden 1901-2010 	2,7 ∙ 10 , och bebyggt område inom detta är 2 ∙ 10  
(Tabell 1). Beräkning av påverkan av översvämningar från 1901-2010 visar på att 7% 
av den totala arean i Sverige som påverkats har vart i kontakt med bebyggelse. 

När det kommer till dödsfall i samband med översvämningar så har det under 
perioden 1901 och 2010 endast skett vid 7 tillfällen, då har 1-3 omkommit per event. 
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Däremot har fler personer skadats utav översvämningar samt påverkats genom att 
behövt evakuerats, i Sverige ser vi därför största hotet för översvämningar på 
materiella skador som på bostäder och våra transportsystem (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2012). 

2.2 Skred och Ras 

 
Figur 5. Dokumenterade platser för skred i Sverige, karta skapad i ArcGIS 
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Ras och skred är vanligast längst med vattendrag och platser med branta sluttningar, 
när jorden blir vattenmättad förloras hållfastigheten och jorden splittras och sätts i 
rörelse. I Sverige är området kring Göteborg och norra östkusten utsatt för störst 
frekvens av skred (Figur 5). Karlstad och Göteborg har många vattendrag som rinner 
genom området och ökar dess känslighet för skred, Göta Älv är en viktig komponent 
och orsak till att ras sker om man jämför i resten av landet (Figur 5). Skreden och 
rasen som analyseras från Geodatabasen är från 1900-talets början till nutid (Figur 
5). Hög halt av kvicklera och lera i området kan vara en stor orsak frekvensen av 
skred, 3% av det analyserade lera och silt områdena i Göteborg (Figur 7) har varit 
utsatt för skred (Tabell 3). 

Åre är ett annat mycket utsatt område för just skred och ras i de jämtländska 
fjällen, kombinationen kraftig lutning från fjället ”Åreskutan”, siltig och lerig morän och 
att byn är byggd uppe på redan tidigare ras massor visar på dess känslighet för 
situationer där jorden blir vattenmättad (Figur 5). Skred och ras som skett på platsen 
är tillexempel 2010, 2006, 2003 samt 1988 (Naturolycksdatabasen, 2017). I och med 
Åres placering är slamströmmar också en viktig fara under vårens snösmältning och 
vid kraftigt regnfall. Tillexempel skedde en slamström under Juni 2003 som berodde 
på snösmältningen i samband med kraftig nederbörd. Moränskreden i Åre 1988 tros 
också bero på dess känslighet för nederbörd efter exploateringen av området (Stigler 
et al., 1990). Se figur 8 för karta över Sverige och Åreskutans placering. 
 Göteborg området är också ett viktigt område att beakta när man ser till skred och 
ras, speciellt jäms med Göta älv. Älvens sluttningar påverkar dess känslighet för 
skred, kvicklera förekommer på flera platser där skred skett samt påverkan av 
artesiskt tryck från grundvattnet. Dessa anledningar är stora bidragande orsaker till 
tillexempel Tuveskredet 1977 (Figur 7) (Stigler et al., 1990) samt Agnesbergsskredet 
1993 (Naturolycksdatabasen, 2017). 
 Lilla Edet kommun som ligger syd-ost om Göteborg har förekomsten av skred 
skett två gånger sedan 1900 talets början, första var Guntorpsskredet 1953 som 
orsakades av vibrationer av förbipasserande tåg, och i samband med bristande 
undersökning orsakade ett mindre skred (Figur 7) (Stigler et al., 1990). Därefter 
skedde 1996 Ballabo skredet jämsmed Götaälvs sluttning, detta skred var 110m 
långt och upp till 50-70 meter bred, kvicklera har påträffats vara en viktig faktor i 
eventets utveckling. Skredet orsakade en påtaglig förminskning av farleden och 
förstörde en farledsmarkering (Naturolycksdatabasen, 2017). 
 Längst med Klarälven i Karlstad har många skred skett sedan 1900 talets början. 
En viktig bidragande faktor av skredens frekvens utöver själva älvens sluttningar, är 
att i 10% av skreden som skett har marken bestått av lera och silt (Figur 6).  

 Dödsolyckor i samband med ras och skred är mycket sparsamma i Sverige, 
tillfällen där detta skett är Surteskredet 1950 I Ale kommun, Nord-Öst om Göteborg. 
Här omkom en person och 31 hushålls förstördes i skredet. Kvicklera ses som en 
bidragande orsak till den bristande hållfastheten samt att några dagar innan skredet 
skedde utfördes pålning i området, som orsakade vibrationer i marken. Skredet 
påverkade 3 miljoner  och orsakade givetvis mycket ekonomiska förluster (Stigler 
et al., 1990). Götaälvs skredet 1957 sågs som det största skredet hittills i modern 
historia, skredet är ganska speciellt i svensk bemärkelse att kollapsen orsakades av 
industriellt läckage. Industrin som orsakade skredet släppte ut sulfitlut (används bla. i 
papperstillverkning) detta utsläpp minskade hållfastheten i marken vilket resulterade i 
kollapsen. 3 människor omkom i raset och hela industrin föll samman 
(Naturolycksdatabasen, 2017). Ett annat exempel på ett skred där människan och 
hennes utsläpp minskat lerans hållfasthet är Kyrkvikenskredet 1959, här var en utav 
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orsakerna till skredet en läckande soptipp. Tuveskredet i Göteborg var också en 
enorm katastrof som hade viss antropogen inverkan, skredet orsakade att nio 
människor miste livet, 436 personer blev hemlösa och 65 bostäder blev helt 
förstörda. Lerans hållfastighet ses ha minskat pga. olika faktorer som tillexempel ett 
avloppsläckage, ovanligt nederbördsrik November månad, samt vibrationer och 
andra exploaterings aktioner ökade belastningen på området (Stigler et al., 1990). 
 Ett annat skred som påverkat människor i stor skala är Småröd skredet på E6an i 
Munkedals kommun 2006. 85 000  mark var med i skredet och orsakade att 13 
bilar följde med massorna, 28 människor kunde räddas ut skredet, 2 fastigheter fick 
utrymmas samt så skadades 3 personer (Naturolycksdatabasen, 2017). Detta skred 
anses ha skett på grund utav den massa som deponerats tillfälligt av 
fyllnadsmaterial, materialet var av mycket stor tyngd och gjorde att skredets spridning 
snabbt var ett faktum, att området också bestod av kvicklera och hade en 
påverkande lutning var en mycket viktig anledning till dess utbredning 
(Naturolycksdatabasen, 2017).  
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Figur 6. Beräknat område för ler och silt i skredområde runt Karlstad, dess ler och silt area 
är beräknad i attributtabell i ArcGIS beroende på jordtyp 
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Figur 7. Jordartskarta från SGU, Område Karlstad (Sveriges geologiska undersökning, 
2017) 

Majoriteten av alla skred runt Karlstad är lokaliserade i anslutning till Klarälven 
som kommer från Norr och rinner ut i Kattfjorden/Värnen (Figur 6). Frekvensen av 
skred är hög i det undersökta området med en area på 9,6 ∙ 10 , i området har 30% 
vart utsatt för skred (Tabell 2)(Figur 6). I området är 7% (6,8 ∙ 10 ) av marken 
klassificerad som ler och silt, ca 10% (2,9 ∙ 10 ) av ler och silt områdena har utsatts 
för skred det senaste århundradet. I det drabbade området som utsatts för högst 
frekvens av skred kan isälvssediment finnas i hög utsträckning, och kan ha en 
påverkan av frekvensen av skred med tanke på dess kornstorlek och komposition 
(Figur 7). Resterande 90% av skred har blandade orsaker som inte framgått av datan 
som laddats ner från geodatabasen, men åns sluttningar och bebyggelse i området 
är faktorer som alltid påverkar frekvensen av skred.  
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Tabell 2. Data över skredområde runt Karlstad, data hämtad och skapad i ArcGIS med 
Kernel Density tool 

Område Area	  Område påverkat 
% 

 

    
    
Total area över drabbat 
område 

9,6 ∙ 10    

Total area för 
skredområde 

3,0 ∙ 10  30%  

    
Total lera och silt i 
området 

6,8 ∙ 10  7%  

Total area av lera och silt i 
skredområdet 

2,9 ∙ 10  9,6%  
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Figur 8. Dokumenterade skred runt Göteborg, samt riskområden i området för skred pga. 
bebyggelse 

Kvicklera är vanligt kring Göteborg vilket gör marken extra utsatt för vibrationer 
som kan leda till skred, pga. kvicklerans snabba ändring av hållfastheten. I området 
består ca 7% (4,8 ∙ 10 ) av marken glacial, postglacial lera och silt (Tabell 3). 
Därefter är ca 3% (4,4 ∙ 10 ) av det område som av utsatts för skred markytor som 
innehåller glacial, postglacial lera och silt (Tabell 3). 97% av skreden har andra 
orsaker än bara sitt ler och silt innehåll. Bebyggelse i området runt och i Göteborg 
utger ca 5% (3 ∙ 10 ) av den totala arean av det undersökta området, vilket 
klassificerats som riskområden på kartan och är en stor del av själva Göteborgsstad 
(Figur 8). 
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Längst med Götakanal upp mot Lilla Edet ses en tydlig ökning av skred, samt 
längst flera andra vattendrag i området (Figur 8). Området runt Göteborg är speciellt 
utsatt då området tidigare legat under vatten och varit en havsvik, detta har gjort att 
stora mängder lera avsatts under tiden området varit under vatten och är en viktig 
orsak till den höga frekvensen av skred. Ännu mer lera har avsatts i takt med att 
inlandsisen smält bort efter senaste glaciationen vilket ökar känsligheten för skred 
(Skredrisk Göta älv, 2017). 
 
Tabell 3. Data över skred runt Göteborg, data skapad i ArcGIS med Kernel Density tool 

Ler eller silt typ i området Area  Område påverkat 
% 

 

    
    
Total area av undersökt 
område 

6,5 ∙ 10    

Total area av drabbat 
område 

1,4 ∙ 10  2-5%  

Bebyggelse i riskzon  3 ∙ 10  4,6%  
   
Total area av glacial, 
postglacial lera och silt i 
drabbat område 

4,8 ∙ 10  7,4%  

Total area av glacial, 
postglacial lera silt i 
undersökt område 

4,4 ∙ 10  3,1%  

    
 
2.3 Vulkaniska faror 

Faran med det stora utbrottet från Laki 1783 är dess mängd av utsläppt 
svaveldioxid, det uppskattas att så mycket som 120Mt släpptes ut vid utbrottet 
(Thordarson & Larsen, 2007). Dessa partiklar skapade en blåaktig dimma över 
Europa som spred sig så långt som till delar av Afrika och Asien (Laufeld & Laufeld, 
1994). Orsaken till varför det spridits så långt är ett gaserna kom upp till 15 
kilometers höjd vilket betydde att de passerade troposfären, vilka sedan 
transporterades via jet strömmen åt öster (Laufeld & Laufeld, 1994). Själva utbrottet 
skapade inte direkta dödsfall i Europa som tillexempel ett lavaflöde eller ett 
pyroklastiskt flöde skulle kunna orsaka, utan faran och hotet uppkom efter en tid efter 
att aerosolerna i atmosfären spridits ut runt jorden. Det uppskattas att 9000 personer 
bara på Island dog till följd av svält och sjukdomar under 1784-85, stor andel av 
boskapen dog på ön pga. den sura miljön och påverkan av fluorider (upp till 80% av 
landets boskap dog), samt så fortsatte 1200 människor under 1786 av avlida på 
grund av miljön (Laufeld & Laufeld, 1994). I norden var det regnet som blivit surt pga. 
fluor och andra halogener som ställde till med mycket problem i och med 
gasutsläppet, I Norge kunde man se att gräset fick en svart färg och att regnet gjorde 
hål på löven (Laufeld & Laufeld, 1994). Denna stora mängd gas som släpptes ut i 
och med utbrottet orsakade en enormt svår vinter i Sverige 1783-1784, och är den 
värsta vintern uppe i norr på 250 år (Laufeld & Laufeld, 1994). Den kalla trenden höll 
sig även in till sommaren och bidrog även till en mycket kall sommar, och orsakade 
tusentals dödsfall runt om i Europa (Thordarson & Larsen, 2007). Skulle samma 
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storlek på utbrott ske idag uppskattas det att 140 000 Européer skulle kunna komma 
att omkomma (Oudin et al., 2013).  

Utbrottet av Eyjafjallajökull 2010 blev ett stort problem ekonomiskt i Skandinavien, 
då mest pga. inställda flyg då planen inte fick köra genom askmolnen. Utbrottet spred 
ut 0,27  av luftburen aska i atmosfären (Stivrins et al., 2016). Hekla vulkanen på 
Island är också en vulkan som fått flera utbrott, 1947 års utbrott tillexempel kunde 
aska finnas på Åland och i Helsinki. Under detta utbrott påträffades en aska/damm 
på flera ställen i närområdet som i Danmark, södra Sverige samt Norge. Den trodda 
askan utreddes senare och man hittade att detta var damm som kommit från Norra 
Afrika (Sahara) (Thorarinsson, 1981). 

2011 skedde ett utbrott av Grimsvötn som man var orolig över skulle göra lika stor 
effekt på flygtrafiken som Eyjafjallajökull, men så blev inte fallet, utbrottet påverkade 
mest Island och orsakade att flygplatserna stängde under 2 dagar.  

1875 fick vulkanen Askja ett pliniskt utbrott som släppte ut 1,31  aska vilket kan 
jämföras med det stora förödande utbrottet från Mountain St Helens i mer modern tid 
på 80 talet (Stivrins et al., 2016). Askan från utbrottet kunde därefter finnas på stora 
områden i norra Europa (Stivrins et al., 2016). Utbrott med storleken så stor så att 
aska funnits i Skandinavien sker mycket sällan och kan ses ske bara några få gånger 
per tusende år (Thorarinsson, 1981). 
 
2.4 Jordbävningar 

 
Figur 9. Jordbävningar 1375-1890 indelat på län, baserat på diagram från A catalogue of 
earthquakes in Sweden in 1375-1890 (1990) s.215-225 
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Figur 10. Jordbävningar 1375-1890, med tillstånd för publikation av tidskriftens redaktör 
2017 (Wahlström, 1990) 

Åren 1375-1890 har 338 jordbävningar skett i Sverige med anledning av 
landhöjningen, under denna tid har Västragötland vart det mest utsatta området med 
77 event och perioden har ett medelvärde på 13,52 jordbävningar per område (Figur 
9)(Wahlström, 1990). Utspridningen av jordbävningarna mellan 1375-1890 är väldigt 
lokaliserade runt Götaland och Syd-västra Svealand, samt längst med Norra 
Östkusten (Figur 10).   

Den största jordbävningen som skett under 1375-1890 var i Västmanland med en 
magnitud på 4,8 året 1497 (Wahlström, 1990). Därefter har jordbävningarna blivit 
mindre i magnitud, de starkaste därefter har varit tillexempel på Gotland år 1540 med 
en magnitud på 4,3 och tillexempel i Värmland 1823 med magnituden 4,5 
(Wahlström, 1990). Att observera är att ingen av dessa jordbävningar under denna 
tid överstigit 4,8 i magnitud. 
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De kraftigaste jordbävningarna som skett under holocen skedde i direkt anslutning 
till glaciationens bortsmältande, dessa jordbävningar uppskattas haft en styrka på 
över 8 i magnitud (Mörner, 2009, 2005). 6 stora event har dokumenterats ha skett 
med just över 8 i magnitud och 12 skalv uppskattas ha haft magnituden 7-8. 23 
jordbävningar har uppskattats ha haft magnituden 6-7, och 338 event har haft 
magnituden 2-5 under holocen (Figur 11). De största eventen med magnitud över 8 
skedde innan 6000-7000 BP (Mörner, 2005). Bjärehalvön är den plats som haft flest 
skalv med en magnitud över 5, 6 event har inträffat på platsen under holocen. 
Mälaren och Halland området har också haft större frekvens med 5 event över 5 i 
magnitud under holocen (Figur 12).  

De starkaste jordbävningarna som skett efter deglaciationen är Halland med sina 
5 event med magnituder upp till 7-8. Mälaren med sina 5 event har haft sitt starkaste 
skalv uppskattat till magnitud ≫ 8. Därefter har alla tre skalven Norrbotten haft 
magnituden ~7	 	8, Sydvästra Norrland har haft 3 event med det starkaste på 
~8	 8 i magnitud. Södra Sverige har också utsatts för ett event med en 
magnitud 8. Det sista området med de skalv som varit starkast är Hudiksvall med 
sina 4 event som uppskattats till magnitud 8 (Figur 12) (Mörner, 2005).  
 

 
Figur 11. Magnitud och frekvens av jordbävningar under Holocen (Mörner, 
2005)(Wahlström, 1990) 
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Figur 12. Historiska jordbävningar under Holocen större än magnitud 5 indelat på område 
(Mörner, 2005) 

Mellan perioden 1970-2009 dokumenterades 3 jordskalv i Sverige med en styrka 
mindre än 3,0 i magnitud, och 2008 skedde ett större jordskalv i Skåne som mätte 
4,8 på Richterskalan vilket var märkbart till och med i Danmark (Larsen et al., 2009). 
 
3. Diskussion 
3.1 Översvämningar 
För att få en förståelse på vart Sverige är på väg när det kommer till historia av 
översvämningar har det i denna rapport analyserats data från 1901 till 2010. Sverige 
och världen står inför skiftande klimat vilket kommer betyda kraftigare 
översvämningar och extremt väder. Jag har valt att endast ta med data för denna 
period för att få den närmaste tidens utveckling överskådlig, för att lättare kunna se 
utvecklingen framåt. 7% av de översvämmade områdena föreligger i bebyggt område 
vilket kan ses kan komma att öka dramatiskt inför framtiden, om vädret blir extremare 
i takt med att allt mer exploatering görs av andra områden i Sverige. Planering och 
lokalisering av de områdena med störs översvämningsrisk är därför av största vikt för 
framtida samhällsplanering. 
 Västerbotten är det område som varit utsatt för flest översvämningar, 
översvämningarna i området beror oftast på höga nivåer av flodvatten från 
snösmältningen under våren. Tack vare att området är glest bebyggt klassificerar 
denna rapport inte området som en risk, då människor i mycket mindre utsträckning 
påverkas då området är glesbefolkat. Detta kan givetvis ändras om utbyggnad av 
området inför framtiden skulle ske (Figur 13). 
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Figur 13. Befolkningsutbredning i Sverige, Karta från Google Earth, Nattperspektiv 

Områden som vart särskilt utsatta för översvämningar under perioden och som 
orsakat stor skada är Stockholm, Göteborg och Malmö. Städernas stora 
befolkningsmängd per yta gör områdena extra känsliga för naturkatastrofer (Figur 
14). Tillexempel åren 2002, 2006 och 2007 utsattes olika delar av Götaland för 
översvämningar vilka ledde till att flera fastigheter blev vattenskadade, infrastruktur 
spolades bort samt flera ras event inträffade (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 2012). År 1924 inträffade en stor översvämning jäms med Mälaren 
(Stockholm – Örebro), då vattennivån mättes att vara 1,3 meter över sjöns normala 
medelvattentillstånd (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012). 
Städerna ligger även kustnära vilket utger också en extra risk för framtida 
havsytenivå höjningar samt inkommande stormar från havet (Figur 14). Under de 
senaste 20 åren är den globala uppvärmningen ett faktum vilket redan har visats sig i 
ökad temperatur, ökat regn och ökat ihållande regn (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, 2012). Denna väderpåverkan drabbar oss i allra högsta grad och 
kommer orsaka mer vattenmättad jord som kommer leda till översvämningar, skred 
och ras (Nyberg et al., 2015). För att minimera skador och förluster av egendom och 
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befolkning krävs det att fortsatt stadsplanering tar hänsyn till riskområden nära sjöar, 
vattendrag och haven. Nordligare delarna av Sverige är mycket utsatt för 
översvämningar under snösmältningen, vilket bör beaktas vid utbyggnad av dessa 
områden (Figur 13).  

 
Figur 14. Befolkningsutbredning i Sverige, Karta från Google Earth, Nattperspektiv 

Människor vill gärna ha sjöutsikt och bo nära vattnet, vilket som det ser ut inför 
framtiden inte är speciellt tryggt och ekonomiskt. Viss trygghet kan naturliga och 
konstgjorda levéer bringa till samhällen, men det borde inte förlitas på då dessa kan 
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brista och orsaka översvämningar ändå. Fokus borde läggas på att göra säkrare 
områden mer attraktiva längre ifrån riskområdena, samt så borde diskussion med 
politikerna vara större vid planering av framtiden så passande regler och 
rekommendationer kan tas fram. Kalkyleringar av olika vattenflöden och dess 
påverkan vid olika nivåer bör utvärderas ordentligt, och vad som är sårbart i 
samhället och vissa förebyggande åtgärden kan göras innan för stora skador sker. 
 En felkälla som behövs tas upp i samband med datan för denna kategori faror är 
att sammanställningen av data som används från MSB kan vara missvisande till viss 
del. Kommunerna och länen som rapporterat in olika översvämningsevent har i vissa 
fall räknat ett event till flera olika kommuner, de har i vissa fall om ett event legat 
lokaliserad vid en kommungräns kan dessa rapporterats som två eller flera skilda 
event. En orsak kan vara bristande kommunikation mellan kommuner för 
bestämmelse om vilken händelsen tillhör. En annan viktig sak att poängtera är att de 
flesta inrapporterade översvämningar har skett i slutet av perioden, alltså från 1975 
och framåt. Detta kan ha flera olika faktorer som orsaker men tillexempel kan en 
ökad befolkning vara en orsak (ökad sårbarhet), ökad noggrannhet och bättre 
riktlinjer en annan. Men överlag anser jag att analysen av riskområden stämmer 
överens med områden som kan vara särskilt utsatta för stor påverkan av 
översvämningar. 
 
3.2 Skred och Ras 
Göteborg och området norr om Karlstad är mycket utsatta för skred, Göteborg är 
dessutom befolkningstätheten stor vilket gör området till en stor risk. Vid analys av 
området runt Karlstad består området av 7% lera och silt och 9,6% av dessa 
områden har utsatts för skred (Figur 6). Om vi jämför Göteborg områdets innehåll av 
lera och silt på totalt 7,4% av totala området är endast 3,1% utsatt för skred (Figur 7). 
Andra orsaker till skred än markens innehåll av lera och silt är vibrationer från 
tillexempel vägar och järnvägar (antropogen påverkan), lutningen av markytan samt 
erosion av åar och bäckar. Inverkan av dessa faktorer har haft störst påverkan när 
jag utvärderar de orsaker av event som tagits upp i rapporten Ras och skred i 
Sverige (Stigler et al., 1990). En annan viktig orsak till skred är en ökad frekvens av 
vattenmättad jord vid skyfall och översvämningar. Förekomst av kvicklera kan ses i 
flera fall av skred som skett då de minskar hållfastheten av marken, därför är 
förekomsten av kvicklera mycket viktigt att kontrollera vid anläggning av olika 
samhällsfunktioner eller byggnader.  

Trots att Karlstad har en större benägenhet att få skred i området måste 
perspektivet att Göteborg har en större befolkning vilket ger större skada. Därför bör 
planering och analysering i båda områdena göras noga med tanke på dess relativt 
höga halt av lera och silt, så det inte blir som Tuveskredet 1977. Innan området ens 
började exploateras varnades det från den undersökning som gjorts att området var 
skredkänsligt. Trots detta byggdes det på platsen och med anledningar som ökad 
tyngd, vibrationer och artetiskt vattentryck underifrån skedde raset som förutspått. 
Området längst med Göta älv behöver också beaktas när riskerna för området 
analyseras, det kan vara extremt lyxigt och vackert att ha huset nära älven, men de 
ekonomiska förlusterna kan vara enorma om huset flyter med ner i vattnet. 
Försäkringspremien kan jag tänka mig är hög men frågan är om det är värt att riskera 
liv om det vill sig illa, bara för att få bo nära vattnet.  

Populära orter som tillexempel Åre som ofta utsätts för slamströmmar kan behöva 
analyseras och kontrollera om någon form av barriär eller annat skydd kan sättas 
upp. Området är extremt populärt framförallt på vintern, och människor vill gärna 
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köpa och bygga i området. Kostnaderna kan bli enorma när väl slamströmmen 
kommer så placering och planering är väsentliga faktorer att ha med i beräkningen 
vid bebyggelse i området. 
 Ett annat perspektiv och fara i samband med just skred är miljöutsläpp om de sker 
i anslutning till en soptipp som kyrkvikenskredet 1959 (Stigler et al., 1990). Vid 
anläggning av nya soptippar är det dock av yttersta vikt att se till så att leran är stabil 
och inte lätt påverkas av vibrationer eller nederbörd. 
 
3.3 Vulkaniska faror 
Historien har visat att Islands explosiva vulkaner påverkar Sverige i allra högsta grad, 
framförallt klimatmässigt men också med dagens möjlighet att flyga. Gaserna som 
hamnar i atmosfären och skapar förändrat klimat för Sverige kan få enorma 
konsekvenser om ett lika stort utbrott som Laki på 1700 talet, med kraftigt sänkt 
medeltemperatur. För att samhället skall få en bild över askans utspridning från ett 
vulkanutbrott och om det påverkar flygtrafiken i området verkar en satsning på 
infraröd teknologi vara en god idé för att detektera ask-molnen. Jag tror en satsning 
på teknologin är lämpligt så att flygbolag kan detektera faran och ta ett beslut om att 
välja en annan rutt till sin destination, och då förminska de ekonomiska förlusterna 
som sker i samband med inställda flyg.  

Det som inte går att skydda sig mot är dock gaserna i atmosfären, Sverige är så 
extremt beroende av sommarens växtsäsong så en sänkning av medeltemperaturen 
skulle orsaka enorm förödelse. Frågan kommer dock troligen inte komma upp på 
agendan i Sverige förens ett sådant event sker. Men en backup i ekonomin kan vara 
till fördel om livsmedel och andra livsnödvändigheter måste importeras och inte kan 
skapas själv i landet. 
 Om Sverige påverkas eller inte styrs självfallet av hur mycket vindarna blåser, 
vilket ger en ökad risk under vintern då de kommer från väst och blåser mot öst över 
norra Europa från Island. Vintertid borde därför Sverige satsa mycket mer på att vara 
förberedd och ha stor kris beredskap under denna tid, hur förberedd är Europa 
framförallt på att 140 000 personer skulle kunna komma att omkomma till följd av ett 
utbrott i Laki storlek. Jag skulle vilja se handlingsplaner som vad som skulle odlas, 
kontrakt med andra länder som ligger utanför riskzonen som kan leverera mat med 
mera. 
 Ekonomiskt kan utbrotten ses ge stora effekter negativt när flygplan förhindras att 
passera områden med aska, se bara till det ”lilla” utbrottet 2010 av Eyjafjallajökull 
som ”bara” släppte ut 0,27  av aska men ställde ändå till med stora problem och 
förseningar i Skandinavien (Stivrins et al., 2016). Flygtrafiken blev inställd och många 
människor blev strandsatta, jämför det med det större utbrottet som skedde 1875 av 
Askja då 1,37 aska (Stivrins et al., 2016) släpptes ut. Det skulle definitivt betyda 
stora ekonomiska förluster för Skandinavien och Sverige. En annan idé som kanske 
skulle kunna utvecklas är filter på flygplansmotorerna som kan filtrera bort skadliga 
partiklar. 
 En annan faktor att undersöka vidare är hur utbyggnad av solceller och annan 
modern teknik kan påverkas av aska. Även filter i industrier kan hotas om de blir 
blockerade och kan därför under saneringsprocessen sänka produktionen för 
företagen och få ekonomiska konsekvenser. Även risken att mark och ytvatten 
kontamineras med anledning av ask utsläpp behövs utredas vidare. 

När det kommer till dödligheten vid ask utsläpp är ämnet ännu ett mycket 
bristfälligt forskningsområde, vilket borde förbättras för att effektivt förebygga om ett 
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utsläpp skulle orsaka dödsfall. Det menar i alla fall författarna Oudin et al. (2013) i sin 
artikel, vilket är en viktig poäng när Sveriges faror utvärderas.  
 
3.4 Jordbävningar 
Även fast Sverige inte idag utsätts för speciellt stora jordbävningar och vi behöver 
inte tänka på att byggnader och infrastruktur kan påverkas nämnvärt, är faran med 
skalv av betydelse för vår kärnkraft och för dess avfallshantering. Därför finns mycket 
data dokumenterat av just jordbävningar som påverkat Sverige sedan kärnkraften 
började användas (Wahlström, 1990). Även gruvindustrin har i stor utsträckning 
behövt tänka på skalv för att undvika olyckor och har därför också bidragit med 
kartläggning av förekomsten av jordbävningar (Wahlström, 1990).   

Frågan om jordbävningars förekomst är däremot högst aktuell när det kommer till 
kärnavfall och slutförvaring av kärnbränsle och gruvnäring. Om man ser på historien 
så kommer glaciationen ske igen, och därmed också med allra största säkerhet 
också jordbävningar med över 8 i magnitud (Mörner, 2009). Detta är en mycket viktig 
aspekt när vi anlägger och använder slutförvaring av kärnbränslet. Dessa utrymmen 
måste kunna stå emot enorma jordbävningar och skydda behållarna under flera 
miljoner år och de måste förhindra utsläpp under detta extremt långa tidsspann. 
Därför är framtidens kommande istider ett stort hot för jordbävningar som kan orsaka 
att slutförvaringsutrymmena havererar och orsakar radioaktivt utsläpp. Områden som 
kan vara direkt olämpliga att placera kärnbränsle anser jag är de områden som de 
starkaste jordbävningarna skett under holocen med magnitud 8,0 eller högre (Figur 
11)(Figur 10). Områdena Södra Sverige Halland, Mälaren, Sydvästra Norrland, 
Norrbotten och Hudiksvall har alla haft en eller flera återkommande skalv av denna 
storlek, och vid nästa glaciation borde dessa områden också vara extra utsatta för 
denna styrka av skalv om isens utbredning sker på samma sätt. Jag anser därför att 
det är direkt olämpligt att förvara kärnbränslet i dessa områden, men det baserar jag 
bara på om isens utbredning sker på samma sätt. Konstruktionen av 
slutförvaringsbehållarna behöver konstrueras på ett sätt som kan stå emot dessa 
enorma påfrestningar och skalv, samt själva platsen nere i berggrunden behöver 
vara stabil och får inte rasa in. 
 Riskerna med gruvnäring i områden som är kända för skalv kan vara en mycket 
viktig aspekt att kolla upp och övervaka, för att vidta skyddande åtgärder och 
konstruera gruvan så att den tål ett skred upp till magnitud 4 då skalven i Sverige inte 
förväntas gå över denna styrka för närmaste framtiden (Wahlström, 1990). Om man 
tittar på i vilka områden skreden mellan 1375-1890 skett, kan man se på kartan över 
jordbävningarnas utbredning mellan tidsepoken så har många skalv skett i området 
runt sydvästra Svealand och i Götaland, samt längst med Norrlands kust (Figur 9). 
Det kan därför i dessa områden vara klokt att se till att gruvan är ordentligt förberedd 
om ett skalv skulle ske, om en gruva förläggs i området där tidigare event skett. 
 
3.5 Slutsats 
Vid utvärdering av dessa faktorer som kan störa och påverka Svenska samhällets 
funktioner, är de största hoten i dagens moderna samhälle översvämningar samt 
skred. De störst utsatta områdena när det gäller översvämningar är där 
befolkningsmängden är som störst, vilket betyder i de stora kustnära städerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Störst risk för skred är Götaland med Göteborg 
längst med Götaälven.  
 De viktigaste rekommendationerna för dessa områden är en ordentlig stabilisering 
och undersökning av marken om den är skredkänslig, och om platsen är belägen 
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nära vattendrag behöver även källare och hela byggnaden förberedas för 
översvämning.  
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Bilagor 
Bilaga 1, Översvämningshistorik under perioden 1901-2010 (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2012). 
År  Län  Berörda områden 

2010  Gotland  Dalhem 
1995  Gotland  Visby 
1979  Gotland  När 
2000  Dalarna  Enviken, Svärdsjön, Sundbom, Falun 
2009  Dalarna  Borlänge, Säter 
1997  Dalarna  Älvdalen 
1986  Dalarna  Malung, Vansbro, Björnbo, Dala‐floda 
1977  Dalarna  Smedjebacken, Ludvika 

1916  Dalarna 

Älvdalen, Orsa, Mora, Rättvik, Malung, 
Vansbro, Björnbo, Dala‐floda, Torsång, Falun, 
Gustafs, Hedemora, Avesta 

2000  Gävleborg  Edsbyn, Alfta, Bollnäs 
2000  Gävleborg  Järvsö, Edsbyn, Alfta, Bollnäs 
1985  Gävleborg  Edsbyn, Alfta, Gysinge 
1977  Gävleborg  Edsbyn, Sandviken, Ockelbo, Bergsjö, Bollnäs 
1966  Gävleborg  Edsbyn, Sandviken, Ockelo, Bollnäs 
1916  Gävleborg  Ockelbo, Sandviken, Bollnäs 
2006  Halland  Kungsbacka, Getinge 

2002  Halland 
Oskarström, Åled, Sennan, Hyltebruk, 
Marbäck, Falkenberg, Vessingebro, Knäred 

1990  Halland  Veddinge, Nyebro, Sennan 
1902  Halland  Halmstad, Falkenberg 
2006  Jämtland  Ånn 
2000  Jämtland  Hammarstrand 
2000  Jämtland  Bispgården 
2000  Jämtland  Nyhem 
2000  Jämtland  Höglunda 
2000  Jämtland  Bomsund 
1995  Jämtland  Östersund, Krokom, Lit, Stugan 
1977  Jämtland  Vemdalen 
1960  Jämtland  Fåker 
1956  Jämtland  Gåxsjö 
1955  Jämtland  Vemhån 
1955  Jämtland  Ytterhogdal 
1937  Jämtland  Ljusnedal 
1936  Jämtland  Järpen 
1935  Jämtland  Lit 
1924  Jämtland  Tännäs 
1934  Jämtland  Laxviken 
1926  Jämtland  Skyttmon 
1921  Jämtland  Västnår 
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1921  Jämtland  Kvissle 
1929  Jämtland  Linsell 
1920  Jämtland  Mörsi 
1920  Jämtland  Häggenås 
1906  Jämtland  Sveg 
2007  Jönköping  Ingatorp 
2007  Jönköping  Bruzaholm 
2007  Jönköping  Aneby 
2004  Jönköping  Värnamo 

2010  Kalmar 
Nybro, St Sigfrid, Örsjö, Orrefors, Flygfors, 
Flerohopp 

2003  Kalmar 
Silverdalen, Lönneberga, Målilla/Rosenfors, 
Mörlunda, Hultsfred 

2004  Kronoberg  Ryssby 
2004  Kronoberg  Alvesta 
2001  Kronoberg  Skruv 
1951  Kronoberg  Alstermo 
2010  Norrbotten  Överstbyn, Aspliden, Gunnarsbyn 
2010  Norrbotten  Arjeplog 
2008  Norrbotten  Boden 
2008  Norrbotten  Lovikka 
2007  Norrbotten  Luleå 
1997  Norrbotten  Långträsk, Djupdal, Kalamark, Roknäs 
1995  Norrbotten  Piteälvens dalgång (fler områden) 
1993  Norrbotten  Boden, Vittjärv, Heden, Trångforsen 
1993  Norrbotten  Kalix 
1986  Norrbotten  Anttis 
1986  Norrbotten  Korpikylä 
1986  Norrbotten  Pajala, Juhonpieti 
1986  Norrbotten  Övertorneå, Svanstein, Korpikoski 
1985  Norrbotten  Haparanda, Revonsaari, Övre Vojakkala 
1985  Norrbotten  Övertorneå, Korva, Svanstein 

1984  Norrbotten 
Övertorneå, Jouksengi by, Hietakangas, Pello, 
Svanstein 

1984  Norrbotten  Pajala 
1984  Norrbotten  Kangos 
1971  Norrbotten  Haparanda 
1968  Norrbotten  Vittangi, Soppero, Karesuando 

2010  Skåne 

Trelleborg, Klagstorp, Anderslöv, 
Beddingestrand, Skegrie, Gislövs läge, 
Simremarken 

2010  Skåne  Hässleholm 
2007  Skåne  Kristianstad 
2007  Skåne  Lund, Sjöbro 
2007  Skåne  Bjuv 
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2007  Skåne  Staffanstorp, Hjärup 
2007  Skåne  Tånga, Rögle 
2007  Skåne  Båstad, Östra Karup, Förslöv 
2007  Skåne  Landskrona 
2007  Skåne  Malmö, Åkarp 
2002  Skåne  Sjörröd 
2002  Skåne  Kristianstad 
2002  Skåne  Sätofta 
2002  Skåne  Gårdstånga 

2010  Stockholm 
Södertälje, Huddinge, Botkyrka, Ekerö, 
Nykvarn 

2006  Stockholm  Stockholm, Nacka 

2005  Stockholm 

Bromma, Jakobsberg, Nynäshamn, Sigtuna, 
Upplands‐bro, Stockholm, Södertälje, Tumba, 
Ekerö, Sollentuna 

2000  Stockholm 

Stockholm, Ekerö, Upplands Bro, Sigtuna, 
Huddinge, Upplands Väsby, Nynäshamn, 
Södertälje, Botkyrka 

1930  Stockholm 
Huddinge, Södertälje, Stockholm, Tullinge, 
Stuvsta 

1925  Stockholm  Stockholm, Sundbyberg, Ålsten 
1924  Stockholm  Stockholm, Upplands Bro 
1904  Stockholm  Stockholm 
1924  Södermanland  Mariefred 
1977  Uppsala  Örsundsbro 

1986  Uppsala 

Uppsala, Brunna, Dunbo, Länna, Rasbo, 
Alunda, Björklinge, Storvreta, Vattholma, 
Skyttorp 

1962  Uppsala  Enköping 

1916  Uppsala 
Skutskär, Älvkarleby, Söderfors, Mehedeby, 
Tierp, Skärplinge, Örbyhus 

1900  Uppsala 
Uppsala, Tobo, Örbyhus, Vattholma, Skyttorp, 
Storvreta 

2010  Värmland  Säffle 
2006  Värmland  Skoghall 
2004  Värmland  Hagfors 
2000  Värmland  Arvika, Säffle 

2000  Värmland 
Grums, Karlstad, Skoghall, Skattkärr, 
Kristinehamn 

1997  Värmland  Sysslebäck 

1995  Värmland 
Sysslebäck, Ekshärad, Munkfors, Forshaga, 
karlstad 

1988  Värmland  Filipstad 

1087  Värmland 
Sysslebäck, Ekshärad, Munkfors, Forshaga, 
Karlstad 
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1977  Värmland  Filipstad 
1973  Värmland  Sysslebäck 

1916  Värmland 
Sysslebäck, Ekshärad, Munkfors, Forshaga, 
Karlstad 

2010  Västerbotten  Åbyn 
2010  Västerbotten  Skellefteå 
2010  Västerbotten  Nyluspen 

2010  Västerbotten 
Risbäck, Storbäck, Högland, Ormsjö, Bellvik, 
Rörström 

2010  Västerbotten  Kanan 
2010  Västerbotten  Saxnäs 
2008  Västerbotten  Agnäs 
2008  Västerbotten  Hummelholm 
2006  Västerbotten  Skellefteå 
2005  Västerbotten  Tängvattnet 
1995  Västerbotten  Vindeln 
1995  Västerbotten  Vännäsby, Spöland 
1995  Västerbotten  Ammarnäs, Sorsele 
1995  Västerbotten  Åsele 
1995  Västerbotten  Volgsjön 
1995  Västerbotten  Fatsjöluspen, Stalon 
1995  Västerbotten  Hemavan 
1995  Västerbotten  Åskilje 
1995  Västerbotten  Solberg 
1995  Västerbotten  Umgransele, Kattisavan, Blåviksjön, Lycksele 
1995  Västerbotten  Byske, Fällfors 
1989  Västerbotten  Rundvik 
1988  Västerbotten  Skellefteå 
1987  Västerbotten  Bureå 
1986  Västerbotten  Täfteå 
1986  Västerbotten  Hörnefors 
1986  Västerbotten  Hyngelsböle 
1986  Västerbotten  Hummelholm 
1986  Västerbotten  Gravmark, Olofsfors, Kvarnfors 

1986  Västerbotten 
Bullmark, Storstrandheden, Gunnismark, 
Sävar, Granmynningen 

1986  Västerbotten  Flurkmark, Nyhem 
1986  Västerbotten  Umeå 
1986  Västerbotten  Henriksfors 
1986  Västerbotten  Sörmjöle 
1986  Västerbotten  Umeå 
1985  Västerbotten  Ribbfors, Lundbäck, Selet 
1985  Västerbotten  Källbomark, Blåfors, Gagsmark, Hedfors 
1985  Västerbotten  Gagsmark 
1979  Västerbotten  Rajastrand, Lillånäs, Ängesberg, Storselet 
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1976  Västerbotten  Granfors 
1971  Västerbotten  Stornorrfors 

1938  Västerbotten 
Brattby, Sörfors, Brännland, Klabböle, Umeå‐
Havet 

1938  Västerbotten  Vännäsby, Spöland 
Oklart  Västerbotten  Malå 
Oklart  Västerbotten  Bännäs 

2001  Västernorrland 

Kramfors, Härnösand, Älandsbro, Gimåt, 
Timrå, Sundsbruk, Stavreviken, Runsvik, Indal, 
Stöde, Matfors, Sundsvall, Lucksta 

2000  Västernorrland 

Fränsta, Ånge, Torpshammar, Kramfors, 
Ramvik, Härnösand, Sundsvall, Bräcke, Timrå, 
Bergeforsen, Junsele, Liden, Ljungaverk, 
Lucksta, Matfors, Njurundabommen, 
Sollefteå, Stöde, Östavall, Örnsköldsvik 

1998  Västernorrland 
Sollefteå, Ramsele, Näsåker, Nyland, Junsele, 
Långsele 

1995  Västernorrland  Sundsvall, Sollefteå, Bergeforsen, Indal, Liden 

1919  Västernorrland 

Örnsköldsvik, Utanlandsjö, Arnäsvall, 
Sollefteå, Härnösand, Bergeforsen, Sundsvall, 
Ramvik, Stavreviken, Ånge Utansjö 

1977  Västmanland  Arboga 
1977  Västmanland  Fagersta, Virsbo, Surahammar, Kolbäck 
1977  Västmanland  Kolsva 

2008 
Västra 
Götaland  Göteborg 

2008 
Västra 
Götaland  Uddevalla 

2006 
Västra 
Götaland 

Mölndal, Göteborg, Mölnlycke, Härryda, 
Landvetter 

2006 
Västra 
Götaland  Partille, Alingsås 

2005 
Västra 
Götaland  Göteborg 

2002 
Västra 
Götaland  Orust 

2000 
Västra 
Götaland 

Värnersborg, Lidköping, Mariestad, Åmål, 
Köpmannebro, Gullspång, Götene, Nol, Surte, 
Göteborg 

2000 
Västra 
Götaland 

Bengtsfors, Håverud, Billingsfors, Dals Långed, 
Gustavfors, Skåpafors 

2000 
Västra 
Götaland  Skee 
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2006  Örebro 
Brevens Bruk, Pålsboda, Sköllersta, 
Hällabrottet 

2000  Örebro 
Lindesberg, Ställdalen, Nora, Hallsberg, 
Degerfors, Karlskoga 

2000  Örebro  Örebro, Hallsberg, Kumla 

1977  Örebro 

Karlskoga, Storå, Kopparberg, Ställdalen, 
Lindesberg, Vedevåg, Nora, Frövi, 
Odensbacken, Örebro, Degerfors 

1966  Örebro 

Karlskoga, Storå, Kopparberg, Ställdalen 
Lindesberg, Vedevåg, Nora, Frövi, 
Odensbacken 

1960  Örebro  Hallsberg 

1951  Örebro 

Karlskoga, Storå, Kopparberg, Ställdalen, 
Lindesberg, Vedevåg, Nora, Frövi, 
Odensbacken, Örebro, Degerfors 

1924  Örebro 

Karlskoga, Storå, Kopparberg, Ställdalen, 
Lindesberg, Vedevåg, Nora, Frövi, 
Odensbacken 

1900  Örebro  Örebro 
2007  Östergötland  Väderstad 
2007  Östergötland  Valdemarsvik 
2007  Östergötland  Ödeshög 
2006  Östergötland  Valdemarsvik 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


