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Abstract 
 
Extreme Soil Erosion from Heavy Rain 
Jonas Bredelius 
 
Heavy rain may cause significant erosion and damage to natural and anthropogenic 
landforms. The purpose of this paper is to describe the most extensive events of soil 
erosion from heavy rain that are recorded in Sweden and how the prerequisites of this 
weather phenomena is affected by different future  climate scenarios. The described 
events are Falu Coppermine 1666, Fulufjället 1997 and Hagfors 2004. Information about 
future conditions for heavy rain is from the climate model program of the Swedish Institute 
of Meteorology and Hydrology (SMHI). In all the described places, there is considerable 
declination, which is a much contributing caused by erosion. Slope erosion takes place 
when the soil is saturated with water and starts sliding. The Swedish Civil Contingencies 
Agency (MSB) and the Swedish Geotechnical Institute (SGI) have used 17° as threshold 
value when making inventories of areas subject to risk of rapid soil erosion. The 
composition of the vegetation and the soils affects the ability to absorb water and 
withstand erosion. Areas sensitive to erosion has been identified but the occurrence of 
extreme heavy rain is hard to calculate, as its appearance is difficult to predict as it 
depends upon incidental local factors. The climate modeling’s of the SMHI indicates 
however, an increased intensity of the heaviest rainfalls even at relatively moderate global 
temperature increases 
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Sammanfattning 
 
Skyfall som orsak till extrem jorderosion 
Jonas Bredelius 
 
Kraftig nederbörd kan orsaka omfattande erosionsskador på naturliga och antropogena 
formationer. Syftet med detta arbete är att beskriva tre av de mest omfattande 
erosionsorsakande regnvädren som har beskrivits i Sverige och hur förutsättningarna för 
detta väderfenomen påverkas av olika klimatscenarier. De beskrivna händelserna är Falu 
gruva 1666, Fulufjället 1997 och Hagfors 2004. Information om framtida förutsättningar för 
kraftiga skyfall har inhämtats genom SMHI:s klimatmodelleringsprogram. Vid samtliga 
lokaler finns det betydande deklination vilket är en kraftigt bidragande orsak till erosion när 
jorden mättas av vatten och börjar flyta. MSB och SGI har använt 17° som tröskelvärde vid 
inventering av riskområden. Även vegetationens och jordarternas sammansättning och 
vattenmättnad påverkar markens förmåga att motstå erosion. Känsliga områden för 
erosion kan identifieras men förekomsten av extrema regnoväder är svårberäknad då de 
dess förekomst är beroende av tillfälliga lokala faktorer. SMHI:s program för modelleringar 
visar dock en ökad intensitet för de kraftigare regnen även vid relativt måttliga globala 
temperaturhöjningar. 
 
Nyckelord: klimatmodellering, skyfall, kraftig jorderosion, Falu koppargruva, Fulufjället 
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1. Inledning 
 
Kraftigt ökad nederbörd är en befarad konsekvens av den förstärkta växthuseffekten. Ett 
varmare klimat har enligt flera modeller visat på en ökad avdunstning vilket antas resultera 
i torka i södra Sverige och ett nederbördsrikare klimat på andra ställen. Att risken för 
skyfall befaras att öka kan man dra slutsatsen av genom att titta på de många 
riskrapporter och beredskapsplaner som tillkommit för att hantera detta.  Hur dessa 
kraftiga, i mannaminne bevarade, skyfall uppstår går rapporterna inte alltid in på. Arbetet 
kommer att undersöka några olika fall av rapporterade skyfallsrelaterade händelser och 
beskriva det meteorologiska fenomenet extremt kraftigt skyfall och hur olika scenarier för 
framtiden beräknas. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att i form av en litteraturstudie undersöka tre rapporterade 
svenska fall av jorderosion till följd av skyfall samt beskriva detta meteorologiska 
väderfenomen samt hur frekvensen av skyfall i framtiden prognostiseras. 
 
1.2 Frågeställningar 
 
Blir skyfall vanligare i Sverige till följd av ett varmare klimat? 
Hur uppstår katastroferosion? Vilka naturtyper är känsligast för att drabbas av 
katastroferosion? Innebär en ökad nederbörd en ökad risk för katastroferosion? 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Gällande klimatförändringar som ger upphov till skyfall kommer undersökningen att 
begränsas till klimat och meteorologi under svenska förhållanden. Syftet är att förstå och 
förklara de meteorologiska förutsättningar som ger upphov till skyfall men övriga typer av 
regn kommer inte att behandlas. 
  Det ligger i sakens natur att enbart skyfall med spektakulär påverkan på landskapsformer 
och infrastruktur bevaras i rapporter och mannaminne. Av det totala antalet skyfall som 
observerats de senaste seklerna är ett fåtal intressanta. I arbetet beskrivs tre fall av 
extrem punktnederbörd som har resulterat i höggradig plötslig jorderosion 
(katastroferosion). Syftet med denna avgränsning är att visa på de geologiska 
förutsättningarnas betydelse för katastroferosion snarare än en allmän skaderapport av 
häftiga regn.  
  Eftersom arbetet utförs inom ramen för geovetenskap kommer det att fokuseras på 
konsekvenser av landskapet.  

 
2. Metod 
 
Arbetet om katastroferosion till följd av skyfall kommer att genomföras som en 
litteraturstudie och case-studie. Tre olika skyfall som är kända för att ha orsakat extremt 
kraftig markerosion kommer att behandlas. Under senare tid är det Munkfors/Hagfors 2004 
och Fulufjället 1997. Det historiskt välkända skyfallet över Falu koppargruva 1666 kommer 
att studeras utifrån ett historiskt källmaterial, vari det kommer att undersökas vad som 
skrevs ned av tjänstemännen på gruvan vid tiden för det inträffade samt i modernare 
litteratur. Förutom utredningar och rapporter om de enskilda händelserna från respektive 
länsstyrelse och berörda myndigheter kommer även forskning och relevant litteratur som 
finns i ämnet att studeras, framförallt från Statens meteorologiska och hydrologiska institut 
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(SMHI), Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) samt Statens geotekniska 
institut (SGI).   
 
2.1 Felkällor 
 
Modelleringar för prognostisering av klimatförändringar är just modelleringar och förbättras 
ständigt och ska användas för att planera för olika scenarier. De resultat som redovisas i 
arbetet bygger på uppmätta och rapporterade värden som har bearbetas med hög 
vetenskaplig precision. Den största felkällan i detta fall är sannolikt författarens kompetens 
att återge scenarierna och deras betydelse för frågeställningen.  
 
Det historiska källmaterialet är delvis granskat som primärkällor på Falu gruvas arkiv i 
Falun. Materialet är även återgivet som sekundärkälla av Sten Lindroth, professor vid 
Uppsala universitet som vid sidan sitt arbete med Vetenskapshistoria sammanställde Falu 
koppargruvas historia i två volymer som gavs ut på 1950-talet.  
Lindroth behandlar breven källkritiskt och det är rimligt att utifrån dessa skapa en bild av 
skyfallets förlopp och utbredning. Det uppskattade värdet av förstörelsen som kan vara 
källkritiskt kontroversiellt är av ringa betydelse för uppsatsens omfång. 

 
3. Resultat 
 
3.1 Extrem punknederbörd; meteorologi och terminologi 
 
Enligt den meteorologiska definition benämns nederbörd som skyfall om det regnar mer än 
50 mm på en timme eller om det regnar 1mm per minut. De skyfall som observerats och 
fått närmast legendarisk status verkar ha varit betydligt kraftigare än den meteorologiska 
gränsen för skyfall. Detta påpekas av SMHI. Mer avgörande för regnets skadeverkning än 
volymen nederbörd är var det inträffar och vid vilken tid på året.   
Enligt de meteorologiska mätningar som genomförts i Sverige så har de extrema 
nederbörderna återkommit allt oftare i Sverige sedan 70-talet. I figur 1 visar den röda 
utjämnade kurvan att frekvensen nu är ungefär som på 30-talet vilket var en kort tid av 
varmt klimat i Sverige. Det är viktigt att separera uppgifterna om extrema skyfall från den 
genomsnittliga nederbördsmängden. 1920-talet var jämfört med Sveriges nuvarande 
klimat en kall och blöt period som ändå hade relativt lite kraftig nederbörd (Ohlsson & 
Joseffson 2015). 
    De kraftigaste regnen i Sverige faller under den varma perioden juli och augusti. Dessa 
faller över fjällen, norra östersjökusten och mellansvenska höglandet som är den region 
med mest nederbörd i landet. De kraftigaste regnen inträffar dock inte främst i 
mellansvenska höglandet utan är talrikast i det mellersta inlandet och längst 
Östersjökusten.  
    Kraftig nederbörd är vanligast under sommarhalvåret då den uppvärmda luften som 
stiger uppåt kan innehålla betydande mängder vatten. Denna konvektionsnederbörd är 
kraftig men lokal och oftast kortvarig jämfört med frontnederbörd som är den vanligaste 
orsaken till regn i Sverige. Konvektionen kan bilda bymoln, eller cumulosmoln. Ett bymoln 
som växer till ett kraftigt cumulunimbusmoln ger förutsättningar för åska, hagel och kraftiga 
skyfall (SMHI sommarregn). 
    Extrem nederbörd uppstår när vattnet i den varma luften kondenseras av inströmmande 
kall och torr luft. När ett skyfall drar in över landet är det snarare en kallfront som drar in 
och orsakar hastig kondensation av det befintliga vattnet i atmosfären. Av denna anledning 
kan extrema regnväder uppstå i princip varsomhelst i landet och korrelerar inte med de 
platser som har högst årsmedelnederbörd. En varmare atmosfär kan hålla en större 
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mängd vatten som i sin tur kan ge upphov till skyfall men det är osäkert att dra linjära 
samband. Extrem nederbörd påverkas också av rörelsemönster för fronter vilket 
komplicerar beräkningarna. Enligt Bengtsson har studier av klimatets påverkan av extrema 
skyfall under 1900 talet varit svåra att dra slutsatser av då de är få till antalet och att 
extrema regnmängder som är att betrakta som 100 årsregn därmed blir svåra att dra 
slutsatser om.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De senaste 100 åren har årsmedelnederbörden i Sverige ökat med 20% och det är då 
vinternederbörden som ökat (Bengtsson 2015). När SMHI har räknat på framtida frekvens 
av skyfall har 10-årsregn studerats. Med 10-årsregn avses en regnmängd som i 
genomsnitt återkommer var 10 år. Som exempel visar beräkningar som presenteras i 
studien Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige att nuvarande 10-årsregn 

Figur 1 Mätstationer som uppmätt minst 90 mm nederbörd under ett dygn 1961-2011. 
Gulmarkerade prickar har uppmätt 90 mm vid minst två tillfällen. (SMHI) 
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ökar med 10 % till 2050 och med 25 % till 2100. Detta innebär att lika ofta som det inträffar 
regnfall om 200 mm/dygn nu kommer 250 mm/dygn att inträffa år 2100.  

 
3.2 Klimatförändringar 
 
Under den innevarande geologiska perioden Kvartär har norra Europa och Nordamerika 
genomgått återkommande istider och epoken från den senaste Weichselistidens 
avsmältning för 11700 år sedan benämns Holocen. Epoken sammanfaller med 
mesolitikum och människans kolonisering av Skandinaviska halvön som möjliggjordes av 
denna varmperiod. Klimatförändringar har sedan denna dramatiska förändring varit 
återkommande och varierat på grund av olika faktorer som solinstrålning, cykliska förlopp 
härledda till planetens elliptiska bana runt solen och halten växthusgaser. Även under 
historisk tid har klimatet varierat både globalt och regionalt. Under 1900 talet har den 
kraftigt ökade användningen av fossila bränslen givit upphov till ökade mängder av 
växthusgaser som koldioxid och metan i luften. Ökningen av halterna sker enligt en i stort 
sett enad forskarkår i en historiskt unik fart som förstärker den naturliga växthuseffekten. 
Modelleringar av framtida klimatförändringar görs utifrån olika klimatscenarier som 
spänner från utsläppsneutrala scenarier till business as usual. En ökad frekvens av skyfall 
är en av många konsekvenser som studeras och som är relevant för regionen 
Skandinavien. Globalt finns det andra och större konsekvenser som studeras. 
 
3.2.1 Modellering av klimatförändringar 
  
Beräkningar för att hantera framtida klimatförändringar är ett stort forskningsområde. Det 
globala arbetet sammanställs av Förenta Nationernas klimatpanel IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change). Antaganden underbyggs av registrerade 
parametrar och modellering av dessa. Variablerna som påverkar klimatet är många och 
varierar stort över jordklotet. För att konstruera modellen till de observerade värdena 

Figur 2: Årets största dygnsnederbörd i Sverige på någon av SMHIs väderstationer, 1881-2015.  
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behövs uppgifter om initialtillståndet för klimatet, uppgifter om topografi och 
markförhållanden, en modell för solinstrålning, distributionen av gaser och aerosoler i 
atmosfären och randvillkorsdata vilket beror på Global Climate Models (GCM) (Kupiainen 
2013). 
    För de globala scenarierna används GCM i vilket t ex oceanernas uppvärmning 
modelleras. För en högre upplösning modelleras klimatförändringar av respektive land 
som rapporterar uppgifterna till IPCC. I Sverige utförs det arbetet av SMHI (SOU 2007:60 
s 85). De regionala modellerna sammanställs i Regional Climate Models (RCM). 
Förändringar i GCM gör avtryck i RCM och därför använder SMHI värden från globala 
modeller för att modellera regionala värden. Precisionen i prognoserna är ett ständigt 
förbättringsarbete. Överlappning av GCM och RCM är en indikator på modellens 
osäkerhetsvariabel (Persson et al 2007). 
    SMHI har på sin hemsida en beräkningsfunktion som hanterar IPCC:s senast 
uppdaterade modeller med tre olika scenarier med avseende på den globala 
medeltemperaturökningen. Dessa modeller är RCP 2,4 - RCP 4,5 och RCP 8. Totalt har 
IPCC 16 olika klimatscenarier som kombinerar utsläpp av växthusgaser med andra 
faktorer som påverkar klimatet. De för arbetet relevanta parametrarna är ”Sverige”, 
”största dygnsnederbörd” och ”sommar” då de kraftigaste skyfallen inträffar i juli och 
augusti enligt Figur 3. De kartor och diagram som SMHI:s modelleringsprogram 
presenterar med de valda inställningarna återfinns under Bilagor. Referensperioden är 
1961-1990. Med det lägsta temperaturscenariot med en global medeltemperaturökning om 
2,4°C beräknas den högsta dygnsnederbörden att öka med upp till 10 % i större delen av 
Sverige och mellan 10 och 20 % i Skåne och Mälardalen. Mellanscenariot med 4,5° ökning 
av temperaturen innebär 10 och 20 % i hela landet, upp till 30 % högre i Mälardalen. Den 
största temperaturökningen 8,5° innebär mellan 20-30 % kraftigare högsta 
dygnsnederbörd i Svealand och Norrland. Södra och västra Sverige (som idag har högst 
total nederbörd) beräknas enligt RCP8,5 erhålla mellan 10-20% ökning, det vill säga 
ungefär samma som i RCP4,5 scenariot. Förändringarna ligger i linje med de förändringar 
som kan modelleras med Klimatindex ”nederbörd” och ” dagar med kraftig nederbörd”.  
(SMHI Klimatscenarier 170520) 
 
3.3 Jorderosion orsakad av extrem punktnederbörd 
 
Drastiska erosionsprocesser kan medföra stora skador både på bearbetade jordar och 
naturliga. Olika typer av erosion har olika konsekvenser och uppstår i olika miljöer. 
Långsammare erosion transporterar humus, näringsämnen och finjord till lägre nivåer 
vilket förändrar jordens egenskaper. Denna långsamma process kallas yterosion.  

Figur 3 Inställningar för modellering av största dygnsnederbörd som användes i uppsatsen.
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Sammanhållningen av jorden varierar med jordarterna och jordens struktur. 
Jordpartiklarnas benägenhet att erodera beror på friktion och kohesion. Friktionsjordarter 
som sand har många kontaktytor och en form som innebär att kornen hakar i varandra. 
Kohesionskrafter är elektromagnetiska och elektrostatiska krafter som håller samman 
jordpartiklarna. Lerpartiklar är negativt laddade vilket får kohesionskrafter att uppstå i 
lerrika jordar. Även karbonater och järnoxid i jorden bidrar till att hålla jorden samman med 
kohesionskrafter. Jordar som är rika på ler och siltpartiklar är även benägna att binda 
vatten i jorden och håller samman partiklar med kapillär kohesion. Jordens struktur och 
därmed förmåga att adsorbera och behålla vatten i porerna påverkar dess plasticitet. En 
lerrik jord med relativt låg vattenhalt beter sig elastiskt och ett ökat vatteninnehåll inbär att 
jorden blir plastisk. Denna plastic limit varierar för jordar och en ökad mängd vatten över 
plasticitetsgränsen leder till att jordpartiklarna suspenderas av vattnet och jorden når ett 
flytande tillstånd och blir utsatt för erosion. Dessa gränsvärden för jordens beteende ligger 
till grund för Atterbergs kornstorlekskala. Från dessa gränsvärden kan en jords plasticitets 
index beräknas som visar i vilket spann av vatteninnehållet en jord beter sig plastiskt. 
Skredkänsliga jordar som kan orsaka skred är bland annat kvicklera som förkommer i 
Sverige längs Göta Älv. Det kommer av att leran kan hålla vatten som kraftigt överskrider 
dess egentliga flytninggräns. Om en kraftig markrörelse uppstår kan leran suspenderas till 
flytande fas mycket fort och orsaka skred (Summerfield 2007 s 167).  
    De häftigare sedimenttransporter som studeras i detta arbete är benämns rännerosion. 
(Wiklander 1976). Rännerosion uppstår när marken lutar och det inträffar även vid mycket 
måttlig lutning. Olika undersökningar visar på en siffra om 2 grader men att processen blir 
mer påtaglig vid en lutning över 4 grader (Friman 2013).   
    Kraftig rännerosion ger upphov till ravinerosion som kan orsaka drastiska 
landskapsförändringar med transport av jordpartiklar och näringsämnen. Lutningen på 
marken är starkt sammankopplad med graden av erosion. I en sammanställning av 
vetenskapliga artiklar av University of Windsor i Wisconsin delas marklutningens 
förutsättning för erosion upp i tre tröskelvärden. Mellan 3 och 20 graders lutning uppstår 
raviner (eng. gully erosion) och över 20 graders lutning är ett tröskelvärde för massrörelse 
och skikterosion vid kraftiga regn (Ebisemiju 1988).  
Lutningen har en avgörande betydelse för jordens erodibilitet (erosionsbenägenhet) men 
även vegetationen och jordartsammansättningen är av stor vikt (Riskområden för höga 
fosforförluster via ytavrinning och vattenerosion från åker: en tillämpning av det danska P-
index på två pilotområden i Skåne och Halland 2010). Om den ytliga vegetationen som 
med sina rötter binder samman jordtäcket luckras upp eller grävs bort ökar erosionsrisken 
påtagligt. 
    Erosion av jord till följd av ytavrinning kan antingen orsakas av mättad avrinning, vilket 
innebär att alla porer i jorden är fyllda av vatten och ytterligare vatten flyter ovanpå, eller 
Hortonsk ytavrinning. Denna typ av avrinning uppstår när jordens infiltrationskapacitet är 
fylld. En osorterad morän med makroporer har en betydligt högre infiltrationskapacitet än 
en jord rik på ler. För den extrema nederbördens vidkommande är Hortonsk ytavrinning 
den dominerande risken och kallas också pluviala översvämningar (Ohlsson & Joseffson 
2015) 
I jordarter som har partiklar som är mindre än 0.06 mm binds dessa ihop med 
kohesionskrafter som uppstår till följd av negativa elektriska laddningar på partiklarna. 
Jordarter som saknar kohesionskrafter men med partiklar som är för små för att effektivt 
låsas ihop av friktion är mest känsliga för erosion (Riskområden för höga fosforförluster via 
ytavrinning och vattenerosion från åker: en tillämpning av det danska P-index på två 
pilotområden i Skåne och Halland 2010). 
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3.4 Fallbeskrivningar 
 
I avsnittet beskrivs tre kända fall i Sverige där kraftig erosion har uppkommit till följd av 
extrem nederbörd. Beskrivningen delas in en kortfattad beskrivning av områdets 
geologiska förutsättningar, själva regnovädrets karaktär och sist vilka skador som blev 
följden. Områdena är inte utvalda på grund av deras nära geografiska placering utan för 
att det är väl beskrivna skeenden. 
 
3.4.1 Falun 1666 
 
Falu koppargruva var under 1600-talet av enorm betydelse för svenska statens ekonomi. 
Det stora skyfallet 1666 var enligt källorna nära att ödelägga gruvan och blev därför väl 
beskriven i gruvans annaler. Genom att studera det material som nedtecknades av 
Bergsmästare Hans Philip Lybecker går det att bilda sig en god uppfattning om skyfallets 
skadeverkningar på gruvan och den kringliggande terrängen och bebyggelsen. Skyfallets 
utbredning beskriva av Landsbokhållare Erik Prytz och går även att kartlägga med hjälp av 
den förteckning över gårdar som kompenserats för katastrofen. Detta är det första kända 
fall där svenska staten betalat ut ersättningar till medborgare för naturkatastrofer. 
Sannolikt tack vare gruvans ekonomiska betydelse. Källmaterialet finns på Koppargruvans 
arkiv i Falun och har återgivits i Sten Lindroths utförliga verk om Falu Koppargruvas 
historia i två band 1955 och en utförligare text ”Det stora skyfallet 1666” om vittnesmålen 
som publicerades i Dalarnas hembygdsbok 1950. 
 
Områdets geologi 
 
Innan gruvan anlades visar geologiska undersökningar att det vid platsen legat en myr. 
Området var mycket vattensjukt vilket skapade mycket problem för brytningen. Topografin 
höjer sig väster om gruvan och blottar berg i dagen som omges av ett tunt jordlager. 
Marken runt gruvan domineras av sandig morän (Hellqvist et al 2010). Runtomkring 
gruvan ligger flera myrar och området var under lång tid mycket vattensjukt vilket orsakade 
mycket problem för gruvdriften. Lindroth skriver i sitt verk om att tankar på att bygga 
skyddande gravar runt gruvan funnits sedan 1570-talet. Det blev dock inget av med den 
investeringen men efter det stora skyfallet 1666 blossade diskussionen upp på nytt 
(Lindroth 1955 s 318). 
 
Skyfallets geografiska utbredning och uppkomst 
 
Skyfallet inträffade den 27 juli 1666 mellan 12.30 och 15.30, alltså bara tre timmar. Hans 
Filip Lybecker återger hur ett gruvligt och onaturligt skyfall föll över Falun under några 
timmar. Det dundrade och blixtrade och föll grovt hagel ” vars like ingen annan människa 
på denna ort tidigare hört eller sett.” Vi kan ur Lybeckers brev till till Bergskollegium utröna 
att det sannolikt var ett cloudburst, Lybecker nämner Wolkenbruch som något han hört 
talas om.  
    En annan brevskrivare är Konstinspektör (vattenkraftsdrivna gruvmaskiner) Fredrik 
Swabe som berättar att det tjocka och mörka regnmolnet kommit från nordväst och brustit 
”I ett stort moln regn just över staden och gruvan. Det hela påminde om ett så kallat 
målnbruch som brukar förekomma i sydligare länder”..          
  Erik Prytz landsbokhållare, anger skyfallet med topografiskt exakthet. Vattnet kom 
forsande uppifrån Korsgården och Gamla berget och delade sig i fler strömmar över 
Elfsborg, Prästtäckten och Falu nya torg. Det hade varken regnat i Askeboda, Torsång, 
Sundborn, Hosjö eller ovan varpan anger Prytz. Utmärkande för skyfallet var den 
begränsade geografiska utbredningen. Prytz anger att regnet nådde 0,25-0,5 mil runt 
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gruvan och att bönder från närliggande gårdar bärgat hö långt intill kvällen utan att 
påverkas av regnet (Lindroth, 1950). 
Skadeverkning av skyfallet 
 

Enligt Lindroth var det fram till 1800-talets mitt en ganska utbredd tro att regnet var 
anledningen till den karga omgivningen därför att matjorden sköljts bort i katastrofen 1666. 
Varför denna utbredda upphörde är oklart men det går att spekulera i nyvunnen kunskap 
om inlandsisens och högsta kustlinjens inverkan på landskapet. Men av källorna framgår 
att en stor mängd material spolades ut i sjön Rönn. Lennart Lindeström skriver i Falu 
gruvas miljöhistoria att rimligtvis bör det stora skyfallet ha bidragit till det tunna 
humusskiktet (Lindeström, 2003). 
    Det finns flera redogörelser varav Bergsmästare Hans Lybeckers brev till ledamöterna 
av Bergskollegium är den mest omfattande och sannolikt mest sanningen närliggande 
berättelsen. Han skriver: ”Det var inte som regn brukar vara utan likasom en sjö fallit ur 
himmelen och det gjorde på ett par timmar stor skada, men gruvan räddades”. ”Floden var 
i hast så gräsligt stor att vattnet stod som en sjö mellan staden och gruvan, vatten rann ner 
i gruvan”. På grund av terrängen ansamlades vattnet i en svacka mellan gruvan och 
staden och hotade ödelägga gruvan då vattnet började skära sig ner från gruvan och tog 
vägen genom staden. Dagarna efter låg kolbäddar, hus och hyttor kringströdda på gatorna 
och material hade flutit ända ut i sjön Rönn.  

Figur 4  Karta över Falu koppargruva ritad 1662 Skala [ca 1:825]  Skalstock: 50 famnar = 10,8 
cm. Återgiven med tillstånd av Kungl. biblioteket. 
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    Det ansågs att Bergsmän och andra människor som lidit ekonomisk skada av skyfallet 
skulle ersättas och en förteckning upprättades av Landshövdingen. Totalt uppgick 
förlusterna till 30 389 daler kopparmynt och ett 40-tal personer räknas upp. Utifrån detta 
dokument kan man utläsa att Gamla berget, Ingarvet, Elfsborg och området ner mot 
staden var hårdast drabbade. 2 ½ år senare utbetalades 10 000 daler kopparmynt till de 
drabbade som fick en ersättning om 30 %. Att staten överhuvudtaget  betalade ut 
ersättning avspeglar att Falu koppargruva var den mest levande och utvecklade 
industribygden i landet vid denna tid (Lindroth, 1955) 
 
3.4.2 Fulufjällets nationalpark 1997 
 
Skyfallet över Fulufjället var ett av de kraftigaste regn som någonsin uppmätts i Sverige. 
Skadorna som erosionen medförde på landskap, växtlighet och djurliv var enorma. 
Eftersom området är väldigt utsatt för försurning till följd av den svårvittrade berggrunden 
var det redan innan skyfallet dokumenterat och undersökt.  
 
Områdets geologi 
 
Fulufjällsområdet ligger i den södra delen av den svenska fjällkedjan och är tre mil långt 
och en mil brett. Berggrunden består av sedimentära bergarter, främst kvartisitisk 
dalasandsten. Vittringen har åstadkommit dramatiska landskapsformer med en mycket 
blockrik terräng. I södra delen av området som drabbades hårdast av skyfallet löper de 
raviner som utgör Tangån och Göljåns dalgångar i vilket vattnet leddes. Inlandisens 
avsmältning har bildat flera andra landformer som slukrännor som bildats av forsande 
vatten under isen (Bergqvist & Degerman, 2001). 
 
Skyfallets geografiska utbredning och uppkomst 
 
Den meteorologiska bakgrunden till regnkatastrofen var ett mycket varmt väder under 
augusti månad (den dittills varmaste månaden under hela 1900-talet enligt SMHI). När en 
kallfront som drog in från sydväst kolliderade ett kraftigt högtryck blev ett kraftigt 
åskoväder hängande över Fulufjället, och regnet matades med ny fuktig varm luft 
österifrån under flera timmar. Åskovädret var kraftigt och ca 700 blixtar räknades.  
    Regnet föll i två dygn, den 30 och 31 augusti och på vissa platser i Fulufjället uppskattar 
SMHI nederbörden så mycket som 400 millimiter regn på ett dygn. Den största mätningen 
som utfördes visade 276 mm vilket är rekord. Detta fick mycket stora konsekvenser för 
områdets landskap och fisklivet. I ett utflöde till Dalälven uppmättes vattenföringen till 200 
gånger det normala och i utlopp till Görälven uppskattas att vattenföringen nådde toppar 
om 300 m3/s (SMHI 2003). Den större delen av nederbörden över Fulufjället föll över 
kalfjället. Distansen mellan kalfjället och ån Fulan där det extremt höga vattenflödet 
uppmättes är 5 km. Höjdskillnaden är 300 meter vilket ger en genomsnittlig vinkel om 3,5° 
(slope-calculator). Vattnet leddes i de dalgångar och sprickor som isavsmältningen karvat 
fram i landskapet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014). 
 
Skadeverkningar av skyfallet 
 
Skogen i området är relativt gammal och innan skyfallet var få träd yngre än 140 år. 
Vattenmassorna som strömmade ner från kalfjället drog med sig uppskattningsvis 10 000 
m3 skog som bildade stora trädhögar och satte igen vägtrummor. Vägar och broar 
spolades bort och vattnet sökte sig nya vägar och ändrade karaktär på Tangån och 
Göljåarna. Åarna är idag djupare och smalare och förekomsten av fin och grov ditritus 
minskade kraftigt då det spolades ut i ån Fulan som ansluter till Västerdalälven (Bergqvist 
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& Degerman 2001). Den eroderade mängden jord uppskattas till 100 000 m3. På grund 
av10 den stora hårdgjorda ytan som kalfjället utgör så kan skadeverkningarna till viss del 
liknas vid ett dammbrott. De postglaciala landformen bidrog till att samla vattnet och ökade 
därmed den eroderande kraften (MSB 2010). 
 
3.4.3 Hagfors 2004 
 
Området runt Hagfors i Värmland drabbades av kraftig nederbörd den 4-5 augusti 2004. 
Nederbörden ledde till kraftiga erosionsskador på vägar och egendom. Ett relativt 
omfattande utredningsarbete om skadorna har utförts av Länstyrelsen i Värmlands 
tillsammans med de berörda myndigheterna SGI och MSB. 
 
Områdets geologi 
 
Hagfors ligger i nordöstra delen av Värmland och i norra delen av Klarälvens dalgång. 
Området som ligger intill Klarälvsdalen var beläget under högsta kustlinjen (HKL) vid 
senaste inlandsisens avsmältning men Torsby och Hagfors i den norra delen av dalen 
ligger ovanför HKL. Under isens avsmältning var dalen en fjord i landskapet. Området 
domineras av morän som är sandig-siltig eller sandig och sparsamt med berg i dagen. 
Terrängen är normalblockig men i de norra delarna av Värmland som har en 
granitberggrund finns blockrika och storblockiga områden. Området runt Hagfors är 
kuperat och av relieftyp vilket är vanligt i norra Sverige till skillnad mot slättlandskapen i 
söder. Relieftypen innebär att det finns många branta och långa slänter i landskapet.  
    I en undersökning av området som genomförts av SGI och MSB har man undersökt 
erosionskänsliga områden i norra Värmland med hänsyn till förekomst av branta slänter 
(deklination över 17°) och befintliga raviner i jordar med känslig jordartssammansättning 
(morän eller grov sedimentjord). Av de 12 områden i Hagfors kommun som valdes ut med 
hänsyn till förekomst av raviner eller andra erosionsbenägna landformer som åsar gick 
undersökningen vidare med 4. I Torsby gick man vidare 4 av 13 områden. Anledningen till 
att de andra områdena inte var av större intresse var i några få fall för flack sluttning eller 
för liten ravin. I de flesta fall var det för att ravinen eller slänten låg för långt från 
bebyggelse (SGI och MSB 2010). 
 
Skyfallets geografiska utbredning och uppkomst 
 
Till skillnad mot de andra beskrivna regnvädren så hade lågtrycket som drabbade 
Värmland 2004 sitt ursprung från sydost. Det hade varit mycket varmt och ett högtryck låg 
över Bergslagen, bland annat uppmättes i Örebro en luftfuktighet om 86% vid 23,5 °C. 
Den kalla luften som drog in från Östeuropa ledde till hastig kondensation och ett mycket 
kraftigt åskoväder. SMHI uppmätte i Råda sin näst högsta dygnsnederbörd på 189 mm. 
Privatpersoner i området uppmätte 210 mm och i byn Sunnemo uppmättes 66 mm under 
en timme. Nederbördsområdet var omfattande och sträckte sig från Vänerns norra spets 
till fjällkedjan. (SMHI 2010).  
 
Skadeverkning av skyfallet 
 
Regnovädret över Hagfors innebar stora ekonomiska förluster, betydligt större än 
Fulufjället eftersom det inträffade över bebodda områden. Framförallt orsakade regnet 
stora skred som följde bäckraviner och spolade bort vägar där vägtrummorna inte kunde 
leda undan tillräckligt med vatten. Inga människor omkom men ca 170 människor blev 
avskurna. Regnet skadade både riksvägarna 240 och 824 samt ca 100 mindre och 
enskilda vägar. Bara kostnaden för vägarna uppgick till 40 miljoner kronor och utöver det 



 

 11 

omfattande skador på kommunala gator och avloppsledningsnät, skador på banvallen 
samt att byggnader drabbades av översvämningskador. 
    Som en följd av regnet ändrade SMHI och SOS alarm sina rutiner så att kraftiga 
regnvarningar nu automatiskt går ut till SOS alarm. Att så inte hade skett identifierades 
som en brist i utredningsarbetet efter skyfallet.(Länstyrelsen Värmland 2004). 
 
4. Diskussion 
 
Den officiella svenska definitionen av skyfall är långt överskriden i fallen Hagfors och 
Fulufjället. Sannolikt även vid Falu gruva 1666 men det har inte framkommit någon uppgift 
om regnmängd. Som lätt inses är definitionen ganska generös sett till den normala 
regnmängden och dess skadeverkningar. I samtliga fall är det sannolikt fråga om 
Cloudburst, vilket närmast översätts till extrem punktnederbörd på svenska. Vädret medför 
åskväder och ofta hagel och inträffar efter en varm period.  
    Fredrik Swabes observation 1666 av regnmolnet ger oss en viktig meteorologisk 
pusselbit då vi vet att det dragit in från nordväst efter en tid av mycket varmt väder. Dessa 
förhållanden är de samma som i fallen med Fulufjället 1997 men i Hagfors var det ett 
sydostligt lågtryck. I samtliga tre fallen var den geografiska utbredningen relativt 
begränsad för det mest intensiva regnet. Det värsta regnet var sannolikt Fulufjället sett till 
omfattning och erosionsskador. Ett liknande regn över bebyggda områden skulle 
naturligtvis få större konsekvenser för samhället. Inga människor omkom och inga större 
vägar spolades bort som i Hagfors.  
I de beskrivna fallen av kraftig jorderosion förefaller det vara ”perfekta stormar” med 
avseende på erosionskänslighet. Detta berodde enligt den utredning som länsstyrelsen i 
Dalarna gjorde efter Fulufjällets regnkatastrof på en kombination av topografi, vegetation 
och jordartssammansättning. På grund av dalgångarna sluttade terrängen vilket visat sig 
vara av avgörande betydelse för katastroferosionens uppkomst. Den genomsnittliga 
sluttningen om 3,5 grader är i och för sig inte så stor men den säger egentligen inte så 
mycket om faktiska lutningsförhållanden. Här skulle en fältexkursion vara på sin plats. Det 
sannolikt avgörande för erosionen på Fulufjället, förutom det extrema regnet, är att regnet 
föll över kalfjället som har nära på ingen infiltrationskapacitet utan bildar en ”hårdgjord” yta.  
    Förloppet av regnkatastrofen i Falun är intressant. Det förefaller som att vattnet runnit 
från gruvan till den lägre belägna staden. Sannolikt har den kraftigt antropogena påverkan 
på området bidragit till skadeverkningarna. Marken i arbetsområdet var sannolikt väl 
packad vilket snabbt gav upphov till ytavrinning. Rimliga antaganden är slitage av marken 
där vegetation försvunnit och upplagda slagghögar som bidragit till ökad erosion. 
    Klimatmodellering som visar på en högre total nederbörd visar också på en större risk 
för kraftiga skyfall. Detta gäller även för ”måttliga” klimatförändringar. Att beredskapen ökar 
kan avläsas i rapporter från myndigheter, kommuner och inte minst försäkringsbolag. 
Tyvärr fanns det inte möjlighet att låta uppsatsen innefatta detta. Om något skulle ha gjorts 
annorlunda så är det att fokusera undersökningen på området Dalarna/Värmland eftersom 
de undersökta händelserna ligger där och SMHI:s klimatmodelleringstjänst medför en så 
pass hög upplösning in på avrinningsområde. 
Klimatet i norra landet blir blötare medan den totala nederbörden i södra Sverige på 
många platser är oförändrad. Vad det innebär tillsammans med en ökad temperatur i form 
av torka och vattenbrist är en annan diskussion. 
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5. Slutsatser 
 
Enligt de meteorologiska modelleringar av olika framtida klimatscenarier som SMHI 
sammanställt det för Sveriges klimat att innebära flera och häftigare skyfall. Detta gäller 
även vid för i sammanhanget måttligare medeltemperaturökningar.  
    Om skyfallen ger upphov till kraftig erosion som har varit fallet i de tre för arbetet 
studerade områdena beror på de geologiska förutsättningarna. Området kring Dalarna och 
Värmland är inte det mest skyfallsutsatta utan valdes till uppsatsen för den kraftiga erosion 
vid ett enstaka regnfall som inträffat där. De geologiska förutsättningarna som framförallt 
visar sig ha betydelse är är terrängens lutning, jordarternas sammansättning och därmed 
förmåga att binda och transportera vatten. Även växtlighet genom rötternas jordbindade 
förmåga är avgörande fast då i mer arida klimatzoner än de svenska, en faktor som 
visserligen kan påverkas av ett varmare klimat. Topografins inverkan är påtaglig i 
framförallt Hagforstrakten som ligger vid Klarälvens småkuperade och erosionskänsliga 
dalgång. När området undersöktes av SGI och MSB med avseende på känslighet för 
jorderosion vid skyfall var 17° lutning gränsvärdet som användes. Jordarternas 
sammansättning, exemplevis förekomsten av lerpartiklar kan ses som en konstant faktor 
och fuktighetsgraden som styr jordens plasticitet är då en variabel.  
    Hårdgjorda ytor är ett problem inom framförallt stadsplanering för hantering av 
dagvatten. Samma problem kan uppstå när regn falkar över naturligt hårda ytor som 
bergrund med ytliga jordlager. Exempelvis fjällkedjan är därför känslig för häftig nederbörd 
vilket är tydligt i fallet Fulufjället 1997. Området kring Falu gruva var en antropogent 
påverkad miljö 1666 när det kraftiga skyfallet hotade att ödelägga gruvan. Exakt hur 
erosionskänsligt området var är svårt att bestämma men området ligger i en sluttning och 
det är sannolikt att den intensiva industriella verksamheten ledde till kompaktering av 
marken som innebär att mättad ytavrinning uppstod.  
    De faktorer som behöver kombineras för att ge upphov till dessa kraftiga 
erosionshändelser kommer att inträffa oftare om skyfallsfrekvensen ökar. Samtidigt är de 
mest känsliga områdena förlagda till landets minst befolkade områden. Fokus från 
myndigheter och forskare ligger därför mer på skador som uppstår på infrastruktur och 
bebyggelse samt hot mot liv och hälsa. SMHI:s modelleringar visar att vid en måttligt ökad 
medeltemperatur som i sig inte innebär större förändringar i den totala 
nederbördsmängden ändå medför fler och kraftigare nederbördstillfällen, något som 
kommer att medföra en ökad risk för kraftig jorderosion som förändrar landskapet i landets 
mest utsatta delar. 
    Något som framgår av det meteorologiska källmaterialet är att Sverige är ett mycket 
stort land med ett varierat klimat. Frågeställningen utgick ifrån skyfall och jorderosion i 
Sverige. Givet det fall som användes borde undersökningen kanske har koncentrerats till 
klimat och erosion i regionen Dalarna/Värmland. Något som framhålls i de 
klimatmodelleringar som utförts är att klimatpåverkan blir olika i landets delar. Dessutom 
har förekomsten av häftiga skyfall olika ursprung. Den skyfallsdrabbade Östersjökusten 
påverkas generellt av lågtryck från Polen medan de studerade fallen uppstått till följd av 
lågtryck från Atlanten som dragit in över Skanderna.  
    Alla tre undersökta fall förefaller vara erosionskänsliga på olika sätt. Detta kan bero på 
markens sammansättning som i Hagfors eller lutning och hårdgjorda ytor som i de två 
andra fallen. I Falun var dessutom marken dokumenterat vattensjuk och med det dålig 
möjlighet att låta vattnet perkolera. Det är svårt att dra slutsatsen att ett väldigt kraftigt regn 
leder till katastroferosion. Däremot leder erosionskänsliga områden till katastroferosion vid 
kraftig nederbörd, hur mycket som krävs varierar men arbetet har i alla fall presenterat 
variablerna såsom lutning, jordartsammasättning, perkolationsförmåga och förekomst av 
hårdgjorda ytor.



 

 13 

Referenser 
 
 
Bell, M. & Walker, M. J. C. (2005). Late Quaternary environmental change: physical    

and human perspectives. 2. ed. New York: Prentice Hall. 
Bergquist, B. & Degerman, E. (2001). 1997 års regnkatastrof i Fulufjällsområdet: Effekter  

på vattenvegetation och fiskfauna i Tangån och  Göljåarna. Falun: 
Miljövårdsenheten, Länsstyrelsen Dalarnas län. 

Ebisemiju, F.S. (1988) Gully morphometric controls in a laterite terrain, Guyana. Singapore  
journal of Tropical Geography. 

Friman, J. (2013) Erosion, gångstigar och åtgärder. Kandidatarbete. Göteborgs  
universitet. 

Hellqvist, M., Andersson, L., Israels, B., Olsson, D. S. (2010) Falun ovan från Falun  
under, ny kunskap om Falu gruva. Projektrapport 1. Falun: Högskolan i Dalarna. 

Lindeström, L. (2003). Falu gruvas miljöhistoria. 1 uppl. Falun: Stiftelsen Stora  
Kopparberget. 

Lindroth, S. (1950). Det stora skyfallet 1666. Dalarnas hembygdsbok: Dalarnas  
fornminnes- och hembygdsförbunds årsskrift. Falun: Dalarnas fornminnes- och  
hembygdsförbund. 

Lindroth, S. (1955). Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800- 
talets början. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

SOU 2007:60 (2007)Översiktlig sårbarhetsanalys för översvämning, skred, ras och erosion  
i bebyggd miljö i ett framtida klimat. Underlagsrapport utarbetad för Klimat- och  
sårbarhetsutredningen. Stockholm. 

Ohlsson, Jonas & Josefsson, Weine (red.) (2015). Skyfallsuppdraget ett regeringsuppdrag  
till SMHI. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut. 

Persson, G., Bärring, L., Kjellström, E., Strandberg, G., Rummukainen, M. (2007). Climate  
indices for vulnerability assessments. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 
institut. 

Länsstyrelsen i Malmö län (2010). Riskområden för höga fosforförluster via ytavrinning och  
vattenerosion från åker: en tillämpning av det danska P-index på två pilotområden i  
Skåne och Halland. Rapport Länsstyrseln i Malmö län. 

Summerfield, M. A. (2007). Global geomorphology an introduction to the study of  
landforms. Essex, Pearson Prentice Hall. 

Wiklander, L. (1976). Marklära. Inst. för markvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Sveriges geotekniska institut 2010 Hagfors och Torsby kommun, Värmlands län 

Förstudie för översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och 
grov sedimentjord. Linköping. 

Länsstyrelsen Värmland (2004). Rapport om ovädret i Värmland 4-5 augusti (2004)  
Planeringsenheten, Beredskapsfunktionen, rapport Länsstyrelsen Värmland. 

 
 

Internetkällor 
 
Kupiainen, Marco (2013). Klimat, modelleringar och beräkningar.  

https://www.math.kth.se/na/SF1501/marco.pdf [2017-05-20] 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2014). Slamström Fulufjället, Älvdalens  

kommun, 30–31 augusti 1997 https://www.msb.se/sv/Forebyggande/ 
Naturolyckor/Skred-ras-och-slamstrommar/Exempel-skred-och-ras/Slamstrom-
Fulufjallet [2017-03-30] 

 
 



 

 14 

Dalarnas tidning (2017). 
http://www.dt.se/allmant/dalarna/ovadret-over-fulufjallet-det-varsta-sedan-istiden 
[2017-04-01] 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut (2010). 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2004-skyfall-i-varmland-1.12656 
[2017-04-26] 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut (2017). Klimatmodellering  
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier [2017-05-20] 

 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut (2015).  

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-
idag-1.1510 [2017-04.20] 

Sveriges nationalparker (2017).  
https://www.sverigesnationalparker.se/park/fulufjalletsnationalpark/nationalparksfakt
a/geologi/ [2017-03-30] 

Sveriges television Dalarna (2017).  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/katastrofen-glomdes-bort? [2017-04-05] 

 
Program  
 
Slope calculator http://www.calculator.net/slope-
calculator.html?type=1&x11=1&y11=1&x12=5000&y12=300&x=60&y=11 
 

  



 

 15 

Bilagor  
 
Modellering av förändring av högsta dygnsnederbörd scenario RCP 2,4 (Låg 
värmeökning). Diagrammet visar beräknad förändring av sommarens största 
dygnsnederbörd (%) i Sverige under åren 1961-2100 jämfört med den normala 
(medelvärdet för 1961-1990).  
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Modellering av förändring av högsta dygnsnederbörd scenario RCP 4,5 (medel 
värmeökning). Diagrammet visar beräknad förändring av sommarens största 
dygnsnederbörd (%) i Sverige under åren 1961-2100 jämfört med den normala 
(medelvärdet för 1961-1990) 
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Modellering av förändring av högsta dygnsnederbörd scenario RCP 8,5 (hög 
värmeökning). Diagrammet visar beräknad förändring av sommarens största 
dygnsnederbörd (%) i Sverige under åren 1961-2100 jämfört med den normala 
(medelvärdet för 1961-1990) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




