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Sammanfattning 

Extremväders påverkan på jorderosion- En GIS-modellering över Byälvens avrinningsområde 

Frida Thuresson 

 

När klimatförändringarna bidrar till ett ökat antal extremväder så påverkar det jorderosionen och ökar 

andelen områden som påverkas av jorderosion. Områden som drabbas av jorderosion påverkas ofta 

negativt ekonomiskt eftersom resultatet av jorderosion ofta är i form av förluster av odlade områden, 

minskade näringsämnen vilket påverkar framtida skördar samt ger sämre vattenkvalitet. Detta 

kandidatarbete syftar till att studera hur jorderosion påverkas av klimatförändringarna, med fokus på 

extremväder, främst med hjälp av en RUSLE-analys 

 Genom att veta i vilken omfattning olika områden sannolikt kan bli drabbade av jorderosion så 

finns det goda möjligheter att förhindra en ökad jorderosion genom erosionsskydd. I det här arbetet 

gjordes det analyser över tre områden som är lokaliserade i Byälvens avrinningsområde för att förstå 

hur dessa kan bli påverkade vid en ökad andel extremväder eftersom det kan ge en riktlinje för hur 

andra liknande områden påverkas. Som datakälla till analysen användes Lantmäteriet, SGU och 

SMHI. 

 Resultatet visar på att de tre analyserade områdena i Byälvens avrinningsområde sannolikt kommer 

att förlora mellan 93–97% mer sediment om nederbördsmängderna i området ökar med 50% jämfört 

med 2020-årsvärde i jämförelse med genomsnittsnederbörden mellan åren 1961 och 1991. Detta kan 

bero på de ökade klimatologiska faktorerna som påverkar och ökar jorderosionen i de undersökta 

områdena. Ökade jorderosioner på en plats som tidigare inte haft några omfattande jorderosions 

händelser kan bero på mänskliga aktiviteter som förändrar jordens struktur, klimatologiska faktorer 

men, även på det organiskt bundna kolet i jordarten. 
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Abstract 

The Impact of Extreme Weather Events on Soil Erosion- A GIS Modelling of Byälvens Drainage 

Basin 

Frida Thuresson 

 

When the climate change contributes to a greater amount of extreme weather that does also affect the 

soil erosion and the number of areas that are being affected by the soil erosion. The areas affected by 

the soil erosion do often suffers from economic loss because of the loss in agricultural land caused by 

the soil erosion. The reason being that the soil losses nutrients something that leads to less harvest and 

poorer quality of the water. This bachelor thesis aims to study how soil erosion gets affected by the 

climate change, and more specific the extreme weather, by using a RUSLE analysis.      

 By knowing in what extent different areas most likely get affected by soil erosion, there is great 

possibilities to protect those areas by protection against erosion. In this thesis three analysis have been 

performed over areas located in Byälvens runoff-areas to extend the knowledge about how extreme 

weather affect the areas and out of that get a guideline for how similar areas might be affected. As a 

data source for the analysis Lantmäteriet, SGU and SMHI was used.          

 The result shows that three analysed areas in Byälvens runoff-areas most likely will lose 93-97 

percent more sediment if the precipitation increases with 50 percent compared to 2020 annual value 

compared to the precipitation between the years of 1961 and 1991. This could be because of the 

climatological factors that affect the result and the increasement in land loss due to soil erosion. The 

increasement in soil erosion can depend on human activities that changes the soil structure, 

climatological factors, but it can also be because of the coal in soil.  

Key words: soil erosion, extreme weather, GIS-analysis, RUSLE, soil 
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Introduktion 

 

Problemformulering 
De ökade klimatförändringarna leder till fler och fler extremväder, något som leder till både starkt 

ökade nederbördsmängder men som även leder till fler dagar med torka och fler dagar med kraftig 

vind. Det varmare klimatet i Sverige förväntas leda till en ökad avdunstning vilket troligen kommer till 

att innebära att södra Sverige som redan har ett varmare klimat får det ännu varmare (Bernes, 2016). 

Troligen kommer den ökade avdunstningen även att leda till att ett klimat som är mer nederbördsrikt 

på andra platser. Detta tillsammans förväntas leda till fler extremväder och i detta arbete kommer det 

undersökas sambandet mellan extremväder och jorderosion. Utöver detta kommer begreppet 

extremväder beskrivas samt de jordartsgeologiska förutsättningarna vid jorderosion. För att nå detta 

kommer en GIS-analys att göras över Byälvens avrinningsområde, fördelad över tre områden, som 

kommer att modelleras för att få en djupare förståelse för sambandet mellan jorderosion och 

extremväder.                              

Syfte och frågeställningar                            

Syftet med uppsatsen är att, genom att göra en litteraturstudie och en GIS-analys, ta reda på hur 

extremväder påverkar jorderosion med särskilt fokus på enhetliga jordarter som är mer 

erosionsbenägna. Dessa resultat ger underlag för framtida byggnationer i området runt Byälven, 

Arvika med omnejd, och de ger dessutom en ökad förståelse för vilka åtgärder som behöver tas i 

områden med stora mängder erosionsbenägna jordarter för att undvika effekterna av dessa.   

 I den här uppsatsen kommer fyra olika frågeställningar att besvaras, både med hjälp av litteraturen 

och med hjälp av den modellering som GIS-analysen skall resultera i. I uppsatsen kommer följande 

frågeställningar att besvaras:                       

 * Hur omfattande är jorderosion idag?                                

 * Hur är jordarternas omfång och hur påverkas de av extremväder och jorderosion?     

 * Vad är konsekvenserna av jorderosion?                                      

 * Hur förväntas området att påverkas av jorderosion?  
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Teori och bakgrund 

Jorderosion  
Jord är en av de viktigaste komponenterna det geologiska systemet eftersom jorden kontrollerar 

hydrologiska, biologiska, geokemiska och olika erosionsprocesser. Dessutom bidrar jord med en stor 

rad med positiva resurser och ekosystemstjänster som är basala för många andra processer. Jordlagret 

är i sig uppbyggda i olika jordhorisonter som är i förändring i och med förluster och transformationer 

mellan de olika lagren. Ofta är förändringarna i jordhorisonterna till följd av nederbörd, gravitet, vind, 

mänsklig och biologisk aktivitet. Mänsklig aktivitet är en av de största orsakerna till en kraftig ökning 

av jorderosion (Rodrigo Comino, et al., 2017).                 

 Erosion är ett av de största hoten mot de jordarterna som vi har i Europa, något som eventuellt kan 

påverka jordens fantastiska möjlighet att erbjuda resurser som är essentiella för liv. Varje år orsakar 

jorderosion ekonomiska förluster på £205 miljoner enbart i England och Wales (Verheijen, et al., 

2009). Europeiska kommissionens Thematic Strategy for Soil Protection som arbetar med att bland 

annat identifiera jorderosion inom den Europeiska unionen antog under 2015 en grupp med experter 

från medlemsstaterna som bland annat har identifierat att det inom unionen saknas förebyggande 

åtgärder, strategier och kontrollmetoder för att skydda det värdefulla jordlagret. Gruppen 

rekommenderar en åtgärd byggd på en rad indikatorer för att skydda jordlagren (European 

Commission, u.å.). För att en sådan åtgärd skall vara effektiv är det av stor vikt att ha tydliga data för 

hur dessa åtgärder skall fungera optimalt. Åtgärder så som jordförluster och jordgenesis är exempel på 

faktorer som behöver vara kända för att unionens åtgärdsförslag skall vara så effektiva som möjligt. 

Verheijen m. fl. (2009) har beskrivit gränser för jordformationen: den högsta gränsen beräknas vara 

1.4 t ha per år och den lägsta gränsen 0.3 t ha per år beräknad för Europeiskt klimat. Den gränsen för 

jorderosion överstigs med mellan 3 och 40 gånger (Verheijen, et al., 2009).         

 Jordförluster kan vara ett resultat av fysiska parametrar men, kan även vara ett resultat av 

biokemiska processer så som kemisk denudation. Jorderosion är en naturlig och viktig geologisk 

process, men som vid en kraftig ökning, främst orsakad av mänskliga aktiviteter, ses som ett problem. 

Jorderosion är en process som orsakas av en utomstående faktor, i nedanstående lista så anges vad som 

kan vara den utlösande faktorn till jorderosion (Verheijen, et al., 2009).             

 *   Erosions faktorer som beror på jordfysiologiska, kemiska och eller biologiska faktorer    

 *   Nederbörd, översvämningar och eller vind                    

 *   Terrängfaktorer så som längd, backlutning och eller form            

 *   Störande användning så som jordbruk                

 Eftersom jorderosionen påverkar jordtyperna så påverkar även jorderosionen den biodiversiteten 

som finns i våra jordar. De biologiska aspekterna är viktiga ur ett jorderosions perspektiv och påverkar 

jorderosions processen eftersom de organismer som lever i jordarna både förändrar stabiliteten men, 

även den infiltrationen av vattnet som förändras genom liv. Jordens biodiversitet är olika på olika 

platser och är viktiga i förståelsen för erosionsprocesser eftersom jorden påverkas olika i olika klimat 

beroende på de organismer som lever i jordarterna. Genom att mäta och förstå artrikedomen per 

kvadratmeter och även hur många individer som finns per kvadratmeter finns det bättre förutsättningar 

att förstå jorderosionen på platsen (Orgiazzi & Panagos, 2018).           

 Det organiska bundna kolet som finns i jorden är en stor och viktig komponent i jordens struktur. 

Detta innebär att det organiska bundna kolet har en viktig påverkan i hur en jord eroderar och i vilken 

omfattning. Kolet som ingår i jordens uppbyggnad är mycket större än bindningen av kolet i 

atmosfären och i plantor gemensamt. Därför är det av stor vikt att förstå hur det bundna kolet i jorden 

fungerar och hur den rumsliga fördelningen av organiskt bundet kol i jordarterna ser ut. En ökad 

förståelse för det bundna kolet gör att det är lättare att förstå klimatförändringarna. Men kolets cykel är 

komplex och innehåller många komplicerade samband. Kolet i jorden är mycket starkt influerad med 

klimatförändringarna och därmed även av fördelningarna av mängden vatten och jordtyper. Kolet har 

en stabil rumslig fördelning i sin jordart i perioder om åtta år (Hancock, et al., 2019). Därmed bör det 

vara möjligt att dra en slutsats om att tillgången till bundet kol i jorden i riskområden för jorderosion 
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kan ge kunskap och förståelse för hur vattenflöden är uppbyggda och att kategorisera dessa.   

 Jorderosion är en viktig faktor för omfördelningen av bundet kol i marken, därför är inte bara kol 

viktigt för hur jorderosion fungerar utan, jorderosion är även viktigt för fördelningen av bundet kol 

(Hancock, et al., 2019). Jorderosion är en naturlig process som genom förändringar i klimat och 

landanvändning har gjort att människor bidrar till förändringarna i de geomorfologiska processerna. 

Den naturliga jorderosionen som finns är även den en följd av förändringar i landanvändningen. I de 

fall en mark ändrar sin vegetation så kommer även strukturen i jorden att förändras och i de fall även 

sannolikheten att bli drabbad av en ökad jorderosion (Dotterweich, 2013).        

 Det finns flera olika faktorer som förklarar varför särskilda platser blir utsatta för jorderosion 

medan andra inte blir det. Två av de viktigaste är vegetationen i O-horisonten och vad för 

användningsområde som jorden har. Jordmån som är den övre delen av en jordavlagring där det 

naturliga materialets komposition har ändrats genom påverkan av markprocesserna som i sin tur 

påverkas av olika faktorer. Detta kan vara vilka mineraler som jordarten innehåller, klimatet, 

växtligheten, bakterier, svampar och djur. Vad jorden innehåller och vilka faktorer som jordarten 

påverkats av påverkar skikten som finns i jorden. Skikten kallas för horisonter, och en O-horisont är en 

organogen ythorisont. En organisk jordmånshorisont bildats genom nedbrytning av djur- och 

växtdelar. En organisk jordmånshorisont innehåller minst 20 vikt-% organiskt kol och en O-horisont 

bildas i väldränerade ståndorter. En O-horisont är ofta ett mårlager och för att ytterligare klassificera 

jorden så delas horisonten upp i delhorisonter, Of som är ett förmultningsskikt och Oh som är ett 

humusämnesskikt (förna som fallit ner till jordmånens yta och börjat brytas ner) (Stendahl, 2020).  

Utöver det är hur mycket lutar på den valda platsen samt nederbördens intensitet som är två viktiga 

faktorer för jorderosionen. Det har gjort att de stora förändringarna markanvändning i samband med en 

ökad nederbörds intensitet har skapat en mycket stor ökning i mängden jorderosion, något som har 

gjort att sedimenten har glidit ned i bäckar, floder och andra vattendrag och format nya sedimentära 

strukturer. Innan 1900-talet så var förändringarna i markanvändning ofta små eftersom de följde de 

förändringar som följde i den demografiska utvecklingen och marknadsutvecklingen vilket också 

gjorde att ökningen i jorderosion var liten. Sedan 1900-talet har dock förändringar i markanvändning 

varit snabbare vilket därmed även har skapat snabbare ökning i jorderosion (García-Ruiz, 2010).  

 Jorderosion som påverkas starkt av nederbörd är en av de största faktorerna för en ökad jorderosion 

och det påverkar starkt förlusterna i biodiversitet, ekosystem och näringsämnen i jordlagren. Ofta kan 

översta horisonten i jordlagret, dess djup och kvalitet ses som indikatorer för hur stor jordlagrets 

nedbrytning och motståndskraft mot jorderosion är (Conforti, et al., 2013).      

 Vattenerosion är en av de allra kraftigaste klimatbaserade faktorerna mot markförluster. Det finns 

olika typer av erosionsvarianter som kan kategoriseras som vattenerosion: ytavspolning och 

rännilserosion är två av typerna. Ytavspolning är en erosionsform som innebär att ett vattenflöde är 

jämnt täckande över markytan. När kraften mellan jordpartiklarna blir för stort kan vattnet 

koncentreras i rännilar så att det bildas en så kallad rännilserosion. Ofta är kategoriseringen och 

definitionen mellan ytavspolning och rännilserosion komplicerad eftersom ytavspolning kan leda till 

rännilserosion och för att transporten av de sediment som frigörs av ytavspolning ofta transporteras 

bort i rännilar. Den erosion som inträffar i rännilarna inträffar dock enbart när vattnet har möjlighet 

och styrkan att transportera bort allt sediment. Både sedimenten från avspolningen och sedimentet från 

rännilen behöver transporteras bort av vattnets kraft (Marques da Silva, et al., 2013).    

 Längden i slutningarna har en mycket stor betydelse för hur stor mycket sediment som kan 

transporteras bort i rännilar. 80 % av allt transporterat material som transporteras bort i rännilar har 

gjorts när längden i slutningarna har varit över 4,5 meter. Trots att de krävs stora mängder vatten med 

hög tryck så är de allra flesta rännilar inte sammankopplade till vattendrag och vattnet väljer dessutom 

ofta olika mönster vid olika tillfällen vilket gör att de sediment som transporterades en sträcka vid ett 

nederbördstillfällen kommer inte automatiskt att transporteras vidare vid nästa tillfälle (Sundberg, 

1997).                             

 Om vattnet från ytavspolning och rännilserosion samlas i svackor så kan vattenflödena bilda 

mycket starka flöden vilket kan bidra till ravinerosion. För att detta skall vara möjligt behöver 
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jordarterna vara av lätteroderade finsediment, dessutom behöver det vara en plats där det finns lite 

vegetation. En ravinerosion inträffar ofta på relativt stora områden, en definition från 1990 definierar 

att en ravinerosion behöver vara minst 150 meter lång och har ett djup på 3 meter (Bergqvist, 1986). 

 De två största problemen som jorderosion skapar är att jordbruksmark försvinner och att den mark 

som förstörs fyller igen vattendrag och sjöar. Detta innebär stora ekonomiska problem i regioner som 

försörjer sig på jordbruksmark eller vattendrag och sjöar då dessa riskerar att förstöras (Chaabani, et 

al., 2017).       

Konsekvenser av jorderosion och historiska händelser              

En av faktorerna till de största ökningarna av jorderosion beror på de förändringar i landanvändningen 

som människan har skapat. Första kända brukningstillfället av jordbruksmark i Europa var för 7.500 år 

sedan. Fotavtrycken i landskapen har inte heller minskat under de 7.500 år sedan det första, det har i 

stället ökat. Skogsskövlingar, förändrade jordbruksmetoder och utbyggnationer av städer är bara några 

av anledningarna till att jorderosionen har ökat i Europa och att många hektar har förstörts till följd av 

jorderosionen (Dotterweich, 2008).                    

 Vid en markförändring som ligger till grund för en ökad risk för jorderosion kan 

feedbackmekanismerna till följd av jorderosion varierar från några dagar upp till flera tusentals år 

beroende på strukturen och områdets storlek. Exakt vad det är som ligger till grund för att vissa 

områden står emot förändringarna i markanvändning och klimat mycket bättre än andra områden är 

fortfarande inte helt undersökt, men mycket tyder på att mängden nederbörd spelar en viktig faktor i 

ekvationen. Trots att mängden nederbörd troligen är en mycket betydelsefull faktor i ekvationen om 

jorderosion så finns det lite forskning gjort om sambandet mellan jorderosion, markanvändning och 

klimatförändringar (Dotterweich, 2008).                    

 Vilka områden som människan väljer att använda och hur beror i stor utsträckning på människans 

kultur och socioekonomi. Områden som uppfyller kraven för människan används och jordmassan 

utplånas på näringsämnen, vatten och organiskt material, något som gör att dessa områden ofta är mer 

utsatta för jorderosion jämfört med andra områden eftersom det naturliga systemet är ur balans. Om 

jorderosionen skulle förstöra stora markområden så finns sannolikheten att jordbruket inte kan 

producera mat vilket skulle leda till att nya metoder för att finna mat hade varit nödvändigt 

(Dotterweich, 2008).                          

 I en studie gjord i Danmark där en mindre sjö med dess avrinningsområden har blivit starkt utsatt 

för konsekvenserna av ett alltmer aggressivt jordbruk. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet så var det stora skogsarealer i området, men dessa har blivit ersatta av jordbruksmark. Största 

anledningen till att detta område har genomgått förändringar beror i stor utsträckning på att området 

innehåller stora mängder näringsämnen. Detta har dock minskat under åren eftersom jordbruken i 

områdena kräver stora mängder näringsämnen för att ha en så god effektivitet i jordbruket som 

möjligt. Att näringsämnena har minskat har också gjort att vattenkvaliteten i sjöns avrinningsområde 

har försämrats. Ur en jorderosions synvinkel har förändringen i markanvändning gjort att områdets 

sedimenthistoria kan delas upp i två delar; senare delen av mesolitikum till senare delen av 

Bronsåldern och Järnåldern till nutid. Så ur ett sedimentperspektiv har inte omställningen i 

markanvändning för strax över 100 år skapat stora förändringar i sedimentens fysikaliska egenskaper. 

Vad som kan ses av analyserna från området är att genom att analysera de minerogena materialen i 

jordarterna så finns det möjlighet att förstå att under Bronsåldern så var det en ökad jorderosions nivå 

på platsen eftersom mängden minerogena material varierar kraftigt så kan analyserna berätta vilka 

områden som är mer och mindre känsliga för jorderosioner även i framtiden. I de områden där andelen 

minerogena material är liten så är det stor sannolikhet att även jorderosionen var långsam, så genom 

att analysera detta är det möjligt att se vilka platser som troligen även historiskt har haft en hög andel 

jorderosions händelser (Rasmussen & Bradshaw, 2005).             

 Människans påverkan på landskapen är inget nytt. Ett sätt att undersöka människans påverkan på 

jordlagret är att se hur jorderosionen har påverkat de olika horisonterna. Jordhorisonterna förändras 

vid en jorderosion och inte sällan förändras horisonternas uppbyggnad vilket kan leda till att en Bs-
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Figur 1. Jordarter (Källa: SGU, 2021) 

horisont blir en Bw-horisont. Dessutom kan olika horisonter efter en jorderosion innehålla spår av 

ämnen från andra horisonter. En AE-horisont kan till exempel innehålla spår av kolpartiklar. Så genom 

att undersöka jordlagrens horisonter är det möjlighet att få en djupare förståelse för vilka områden som 

historiskt har varit utsatta för jorderosion och vilka områden som därmed är mer riskbenägna att även i 

framtiden vara riskområden för jorderosion (ReiB, et al., 2009).            

 Ofta finns det en stark koppling mellan människans markanvändning och en ökad grad med 

områden som blir utsatta för en stark jorderosion. Historiskt kan man se att de första kraftigare 

jorderosions händelserna dateras från ungefär samma tidsperiod som människan började att bruka 

jorden och förändra jordens naturliga struktur. Det är dock viktigt att förstå att hur stora arealer som 

drabbas av markförstörelser till följd av jorderosion är i ett starkt förhållande relaterat till hur 

brukningen av jorden på platsen ser ut. Vid en brukning som behåller stora delar av jordens naturliga 

struktur och styrka i dess bindningar så behålls även mycket av jordens styrka och motståndskontakt 

mot jorderosion. Historiskt kan man se samband mellan förändringar i markprofilen, produktionen av 

biomassa samt avkastningen från jordbruket (Vanwalleghem, et al., 2017).   

Identifiering av jordarterna samt beskrivning av dess egenskaper                                                   

Jorden som planet består av olika lager och så gör även det översta lagret, jordlagret. Egentligen är 

jordlagret inte ett lager utan flera sammanlänkade lager, där varje lager kallas för en horisont. Hur 

jordlagren är uppbyggda och sammanlänkade är en viktig del i att förstå hur väl en jordart motstår 

jorderosion och extremväder. Hur erosionsbenägen en jordart är beror i stor utsträckning på hur 

fördelningen av kornstorleken ser ut i jordarten (Sveriges geologiska undersökning, 2020). Vad vi kan 

se i figur 1 här under är att det i norra delen av Byälvens avrinningsområde är en mindre andel berg 

och mer morän och isälvenssediment med inslag av lera och silt (Sveriges Geologiska Undersökning, 

2021). 

 

Figur 1. Byälvens avrinningsområdes jordarter 
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I södra delen av Byälvens avrinningsområde så ser jordarterna helt annorlunda ut. Det finns mer berg 

och mer lera och silt, men nästan inget inslag av vare sig morän eller isälvssediment.    

 Morän täcker ¾ delar av Sveriges översta jordtäcke och är därmed den vanligaste jordarten som vi 

har i Sverige. Moränen är dessutom en stor del av underlaget som är placerad under de andra 

jordarterna i Sverige. Detta innebär att det nästan finns morän överallt i våra jordar och det är inte så 

märkligt eftersom morän är spår av den stora inlandsisen som Sverige upplevde. Morän har därmed en 

väldigt dålig sortering och varierar från en grovkornig grusmorän till en finkornig lermorän och 

varierar därmed starkt över landet. En grovkornig morän beter sig som en friktionsjord och en 

finkornig morän som en kohesionsjord (Larsson, 2008).               

 Lera är en jordart som består av sediment som avsatts på botten av vattendrag, sjöar och hav. För 

att jordarten skall kunna klassificeras som lera måste minst 40 procent av jorden ha en partikelstorlek 

som är mindre än 0.006 mm och dessutom måste 40 procent av sedimenten vara av lerpartiklar. 

Lerpartiklarna har en mycket liten diameterstorlek (0.002 mm) och därmed ser jordarten i praktiken 

som en orörd homogen massa som har en plastisk konsistens. Lera består av stora mängder vatten och 

vattengenomströmningen i leran är därför långsam (Larsson, 2008).          

 Siltjordar har en partikelstorlek som är liknande med den partikelstorlek som lera har, nämligen 

0.002-0.006 mm i diameter. Dessa har mycket lätt för att eroderas bort av både vatten och vind, något 

som gör det till en mycket känslig jordart för jorderosionsriskområden. Silt är en jordart som är bra på 

att hålla kvar stora mängder vatten. Torr är en silt en jordart som är fast, en våt siltjord är en 

flytbenägen jordart, något som gör att jordarten lätt kan bli flytande när jordarten utsätts för 

vibrationer och rörelser. Silt är en jordart som lätt kan utsättas för tjälskador (Larsson, 2008).   

 Sand är en jordart som ofta på olika sätt är kombinerade med en grusjord. En grusjord har en 

partikelstorlek på 2–60 mm medan sand har en partikelstorlek på 0.06-2 mm. Sandjord är en jordart 

som är mycket känslig för erosion som är orsakade av både vind och vatten. Eftersom sand och grus 

inte har någon bindning mellan partiklarna så släpper jordarten lätt igenom vatten och är därmed inte 

känd som en tjälfarlig jordart. Att det inte finns någon stark bindning mellan partiklarna gör att 

jordarten är klassificerad som en friktionsjord och dessa har en hög friktionsvinkel. Friktionsvinkeln 

för sand och grusjordarter är 30–40 grader (Larsson, 2008).  

Områdesbeskrivning 
Byälven och dess avrinningsområde är lokaliserat i sydvästra Värmland mellan Glafsfjorden och 

Vänern, totalt mäter avrinningsområdet en storlek på 4 800 kvadratkilometer, med två kraftstationer 

som reglerar dess flöde. Under 2000 fick området en stor översvämning då vattennivån steg med över 

tre meter efter en lång period med stora mängder nederbörd och det var en begränsad 

avbördningskapacitet i området. Totalt var det under perioden 3 gånger mer nederbörd än vad som var 

vanligt under perioden vid översvämningen (Rankka & Rydell, 2005).         

 Hydrauliska simuleringar som har utförts i Byälvens nedre del vars syfte har varit att finna de 

flödesbegränsande faktorer som möjligtvis har funnits, samt att förklara en ökning i 

avbördningsförmåga i Byälvens avrinningsområde. I simuleringarna ingick både det klimat som var 

aktuellt vid simuleringens genomförande samt de klimat som området kan tänkas få av den globala 

uppvärmningen. I simuleringen visar att en minskning med 50 cm av maxnivån från år 2000 vara en 

rimlig minskning vid genomförande av lämpliga skyddsåtgärder (Rankka & Rydell, 2005).  

 När simuleringarna gjordes av flöden av framtida klimat, visar den på en mycket kraftig försämrad 

översvämningssituation. Olika simuleringarna visar på en ökning i vattenmängd från 0.3 meter till 1.2 

meter beroende på vilken sorts simulering som har använts och hur simuleringen av framtidens klimat 

som har använts. Troligen skulle totalt en ökning av vattenståndet på ungefär 60 cm vara rimligt, men 

situationen är väldigt osäker eftersom detta bara är simuleringar av framtiden (Rankka & Rydell, 

2005).                             

 För att minska jorderosionen i Byälvens avrinningsområde så har det vid en plats i Dalsälven som 

ingår i Byälvens avrinningsområde i Arvika kommun under 2007–2009 byggts ett erosionsskydd. 

Erosionsskyddet är uppbyggt av sprängsten och natursten vars syfte är att säkra stabiliteten kring en 
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viktig transportled, väg 61, i Värmland. Erosionsskyddet har byggts upp genom plantor, naturstenar 

med en partikelstorlek på 200–300 mm, sprängstenar med en partikelstorlek upp till 500 mm. Utöver 

dessa åtgärder ingår det även i erosionsskyddet stenar med en diameter på men storlek på upp till 700 

mm. En sten på två kvadratmeter har lagts på botten av älven. Denna metod är ett hårt erosionsskydd 

som brukar benämnas som stenskoning. Stenskoning är ett vanligt erosionsskydd som är beprövat mot 

erosion men som inte gynnar ekosystemet i samma grad. Stenskoningen innebär att sediment på just 

den plats där stenskoningen är placerad förhindras att erodera bort. Ibland används både sprängsten 

och natursten, fördelen är att sprängsten är ur ett geologiskt hållbarhetsperspektiv ett bra material, men 

ur ett ekosystemstjänst perspektiv så är natursten en mycket mer fördelaktig lösning. Att placera större 

stenar, block, i älven har som effekt för att hålla kvar isen så att den inte påskyndar erosionsprocessen. 

Dessutom skapar större sten och block reducerar dessutom vattenhastigheten och ändrar 

flödesriktningen vilket minskar erosionstakten (Danielsson, et al., 2016).  

Byälven 
Figur 1 visar hur den del av Byälvens avrinningsområde som är lokaliserat i Sverige är geografiskt 

placerat. En mindre del av avrinningsområdet som är lokaliserat i Norge är i denna del inte medräknat 

i några analyser, även om varken extremväder, jorderosion eller geologin bryr sig om landsgränser.   

 

Figur 2. Byälvens avrinningsområde 
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Klimatet i Byälvens avrinningsområde har varit relativt stabilt under den senaste mätningsperioden 

med, som kan ses i tabell 1, med genomsnittliga nederbördsmängder beräknat utifrån Sveriges totala 

genomsnittliga årsnederbörd (SMHI, 2020). Vad som även kan utläsas av tabell 1 är att 

medeltemperaturen för 2020 var mycket högre än var medeltemperaturen var för perioden 1961–1990. 

Det skall dock förtydligas att ett värde representerar ett år och ett värde representerar 29 år. Klimatet 

för 2020 som kan ses i tabell 1 användes för att beräkna extremvärdet för GIS-analysen och klimatet 

mellan 1961–1990 användes för att beräkna be historiska jorderosionshändelserna.   

Tabell 1: Klimatet i Arvika  

Medeltemperatur för 2020 7.9 ˚C Medeltemperatur för 

1961–1990 

4.7˚C 

Årsnederbörd för 2020 686 mm Årsnederbörd för 1961–

1990 

656.1 mm 

 Källa: SMHI, 2020 

Extremväder och dess egenskaper  
Under de senaste 30 åren så har forskare över hela världen lagt fram bevis för hur mänskliga 

aktiviteter på både regional och global nivå har påverkat de nu pågående klimatförändringarna och de 

ökade antal dagarna med extremväder (Humle, 2014). På ett möte på Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) under 2012 så rapporterades det för hur extremväder inte går att tillskriva en 

individuell väderhändelse utan att det är en rad med aktiviteter som är bakgrunden till att de ökade 

extremväderlekarna (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2012). Den globala hydrologiska 

cykeln är beräknad till att bli alltmer extrem, både i form av längd och intensitet (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, 2012). Detta kan eventuellt göra att det blir stora förändringar i form av hur 

mycket vatten som finns i jorden, något som kan påverka växtligheten negativt. Stora förändringar i 

vattenhalter kan påverka stabiliteten i jorden något som gör det enklare för träd, som är naturliga 

erosionsskydd, att välta då stabiliteten kan bli lägre. Extrema nederbördsmängder påverkar med stor 

sannolikhet dagens beräkningsvärden, något som kan innebära att fler områden är i behov av 

erosionsskydd för att undvika ökade mängder jorderosion. För växtligheten så innebär det större 

effekter av att extrema nederbördsmängder än av extrema torrperioder (Zeppel, et al., 2014). 

Extremväder har ofta större påverkan på ekosystem, infrastruktur och människor än vad själva 

klimatförändringarna har eftersom extremväder snabbt förändrar en miljö. Ofta beräknas dock inte till 

exempel översvämningar eller stora mängder nederbörd som kan kopplas till klimatförändringar eller 

som på olika sätt visar på ett behov för förberedelser inför framtida klimatutmaningar på samma sätt 

som klimatförändringarna. Något som i stället visar på ett ökat behov för förståelser och kunskap kring 

vad som kan vara en indikator på framtida väder. Däremot så beräknas och ses ofta både temperatur 

och tjockleken på havsisar som en tydlig indikator för vårt klimat (Walsh, et al., 2020).      

 Om extremväder påverkar jorderosion på en omfattande nivå så påverkas även transportsystemen i 

områdena runt riskområdena för jorderosion. Transportsystem behöver fungera även i den dagen som 

extremväder är mycket mer vanligt än idag, inte minst om fler områden blir utsatta för jorderosion. 

Därför behöver mer åtgärder göras så att transporten fungerar även vid ökade extremväder och med 

det eventuellt en ökad andel jorderosionstillfällen (Markolf, et al., 2019).  De mönster som ses och tros 

vara ett smakprov av vad som kan förväntas av extremväder i framtiden kan vara till stor hjälp i den 

kreativa och produktiva processen i utvecklingen av fungerande verktyg för att leva med mer 

extremväder. Det finns en rad med metoder för att förutspå och förstå framtida väderlekar, men att 

förstå framtida väderlekar och hur klimatförändringarna har förändrat väderlekarna är mycket mer 

komplicerat. Dessutom är osäkerhetsfaktorn hög när metoder för att undersöka framtida extremväder 

används. De metoder som används, trots osäkerhetsfaktorn, visar på att extremvärdet orsakat av 

klimatförändringarna inom en nära framtid kan bli 28.5 % högre jämfört med dagens klimat 

(Moazami, et al., 2019).                        

  Under de senaste årtiondena har Arktis, som delar av Sverige tillhör, värmts nästan dubbelt så 
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snabbt som resterande delen av det norra halvklotet. Detta är ett fenomen som brukar benämnas för 

Artic Amplification (översättning: Arktis förstärkning) och som genom ökade växthusgaser 

resulterade i ett antal positiva feedbacks, däribland smältning av snö, havsis och vattenånga. Sedan 80-

talet så har 40% av den totala arean av isen som är kvar under sommaren försvunnit. En av de största 

anledningarna till ökade andel och intensitet på extremväderlekarna tros vara att Arktis blir varmare. 

Många av faktorerna bakom extremväderlekarna är ett dynamiskt ursprung som oftast kan kopplas till 

andra metrologiska och hydrologiska faktorer. Ofta beror ökade extremväder på allt fler ihållande 

vädermönster som ofta är anknutna med hindrande och högamplitudvågor i det övre nivåflödet 

(Francis & Vavrus, 2012).  

Miljömässiga konsekvenser av jorderosion  
I takt med ökade klimatförändringar över hela världen så ökar även andelen extremväder och i 

extremväder så påverkas även temperaturen. Den årliga globala temperaturen förväntas i slutet av 

detta århundrade att öka med någonstans mellan 1.1 och 6.4 ˚C. I och med klimatförändringarna så 

kommer även andra utmaningar. Detta är utmaningar i form av svårigheter att garantera en fungerande 

och pålitlig jordbruksproduktion och i och med det även en stabil och tillförlitlig mattillförsel. Utöver 

dessa enorma utmaningar kommer även utmaningar som att särskilda områden kan bli extra utsatta vid 

klimatförändringar. Då vissa områden är mer känsliga är andra kan ökade klimatförändringar leda till 

att boende i riskområden för klimatförändringar behöver flytta. Detta kan i slutändan leda till en stor 

strukturförändring i samhället. Ökade temperaturer kan också leda till att stora förändringar i floran 

eftersom mycket vegetation är känslig mot stora förändringar i temperatur och klimat (Hussain, et al., 

2019).  

Metod  

I denna del så beskrivs det vilka metodologier som användes för skapandet av studien och dess 

resultat.                              

Litteraturstudier                              

För att kunna slutföra studien och få en stor mer bred kunskapsgrund inför GIS-analysen så utfördes 

en kvalitativ forskningsdesign. Då det i denna studie behövdes analyseras för hur mer framtida 

extremväder påverkar utvecklingen av jorderosion så gjordes en dokumentstudie. Dokumentstudien 

bedömdes i att vara en bra metodologi för att uppfylla studiens syfte och för att få en god grund för 

den efterföljande GIS-analysen. En dokumentstudie är en del av begreppet kvalitativ forskningsdesign 

och är en sorts innehållsanalys vars fokus är att ta emot kunskap och för att sedan skildra empiriska 

bevis från den litteratur som undersöks. I alla studier och metodologier finns det skäl att förstå att 

risken för subjektivitet är påtaglig så har det resultatet i den kvalitativa forskningsdesignen vägs emot 

andra resultat i litteraturstudien. En artikel har vägts mot en annan artikel med liknande fokus för att 

minimera risken för subjektivitet (Bowen, 2009).                 

 I studien har främst peer reviewed vetenskapliga artiklar används för att så långt som möjligt 

undvika sekundärkällor (Bowen, 2009). En annan viktig del i genomförandet av studien har varit att 

överväga för det ansvar och de utmaningar som uppkommer och finns i genomförandet av studien för 

att bibehålla en god forskningsetik under studien (Vetenskapsrådet, 2017). Då inga intervjuer har varit 

i behov av att genomföras för att nå syftet med studien har heller inte aspekten kring integritet, etik 

och sekretess varit aktuell i det skedet av studiens genomförande. I andra delar av studiens 

genomförande har dock resonemanget kring dessa aspekter varit av vikt för att bibehålla en god 

forskningssed genom hela genomförandet och framställandet av studien. Det har inte angivits namn i 

denna studie mer än på författare till dokument och artiklar som har används och varit nödvändiga för 

genomförandet. Anledningen till det har varit att bibehålla en god forskningssed (Merriam, 2009).  

 Syftet med studien är att bidra vetenskapligt till det geovetenskapliga fältet med en uppfattning, 

analys och kunskap kring hur framtida extremväder med fokus på ökade nederbördsmängder är 

applicerbar i den förståelsen kring utvecklingen av jorderosion. I stor utsträckning bygger studien på 
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en litteraturstudie och en GIS-analys. Litteraturstudien är genomförd på ett sådant sätt att artiklarna är 

i hög grad skriven av olika författare för olika instutioner på olika universitet lokaliserade över stora 

delar av världen. Anledningen har varit att få en så bred bild av sambandet mellan jorderosion och 

ökade dagar med extremväder som möjligt för att förstå hur utvecklingen av jorderosion möjligtvis 

kan se ut i framtiden i och med de ökade dagarna extremväder som en direkt följd av global 

uppvärmning och klimatförändringar. Detta innebär att litteraturstudien håller en hög extern validitet 

eftersom studien är genomförd med information från olika platser och därmed kan generalisera en hel 

kontext (Esaiasson, et al., 2017). För att bibehålla en god intern validitet likaväl som en reliabilitet i 

studien har en metodtriangulering används (Merriam, 2009).             

 För att i studien skapa en bra reliabilitet så valdes de vetenskapliga artiklar som finns med i studien 

på ett kritiskt och sovrande sätt enligt nedanstående aspekter:                     

* Ålder på artikeln, är den fortfarande aktuell?                             

* Syftet till varför artikeln skapades, finns det intresseorganisationer bakom skapandet av den 

vetenskapliga artikeln eller vad är syftet?                           

* Vem har skrivit artikeln, se till så inte samma författare används för många gånger om det inte är 

nödvändigt eller informationen enbart är för att förtydliga definitioner av geovetenskapliga begrepp.   

* Vart är artikeln från, för att inte välja information från samma geografiska område under 

insamlingen av data.                         

 Då granskningen av de artiklar som fått tagit del i studiens omfång har granskats genom de 

ovanstående metoderna så bidrar det till en ökad trovärdighet till studien. I de dokument som 

publicerats av myndigheter och är kategoriserade som offentliga handlingar har blivit granskade och 

kan därmed anses vara autentiska. Här i detta fall är reliabiliteten mest viktig i den kvalitativa 

forskningsdesignen då resultatet från studien bör vara både replikerbart samt hålla en hög nivå av 

säkerhet genom studiens genomförande. Den kvalitativa forskningsdesignen innebär att artiklar och 

dokument söks upp via databaskällorna, analyseras både enligt ovanstående lista men, även för att 

finna gemensamma mönster i dokumenten som har använts. Reliabilitet handlar till stor utsträckning 

om att ha en hög kvalitetsnivå, en god autenticitet och att vara transparant i sitt verkställande för att 

inte medvetet påverka vare sig metodologin, resultat eller slutsatser. Detta har i denna studie 

genomförts genom att redogöra för den metodologi som har varit bakgrunden till arbetets 

genomförande (Bryman, 2018).                      

 Då alla studier och dess metodologier har problem eller nackdelar är det av relevans att utvärdera 

vilka olika alternativ som finns för att nå fram till syftet av studien på ett så bra sätt som möjligt. 

Insamlingen av empiriskt material till denna studie kan ske på många olika sätt och därför har även 

alternativen enkätundersökning och intervjuer med respondenter utvärderas. Anledningen till att dessa 

metodologier inte valdes är för att andelen respondenter som krävs för att samla in materialet hade 

varit för stort att genomföra med givna resurser och inom den givna tidsramen av strax under 10 

veckor (Esaiasson, et al., 2017). 

GIS-analys  
Till det här arbete gjordes en GIS-analys med hjälp av programmet ArcGIS Pro (version 2.5.0) för att 

hitta potentiella riskområden inom Byälvens avrinningsområde. Analysen resulterade i flera kartor, 

både de som var inställda med dagens värden och de som var inställda med värden som kan vara 

aktuella i framtiden vid en utveckling av extremväder som följd av klimatförändringarna. GIS-

analyserna för både RUSLE och MUSLE gjordes med hjälp av verktyget för jorderosion med hjälp av 

parametrarna som beskrivs i 3.2.3 och 3.2.4.  

Datainsamling 

Det användes en rad med olika datakällor för att genomföra analyserna. I listan under är det visas de 

datakällor som användes. Referenssystemet som användes till arbetet är SWEREF 99 Transverse 

Mercator.                               

* Jordartskartan, vars källa är Sveriges Geologiska Undersökning                            
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* Topografisk karta i upplösning 2x2 meter, vars källa är Lantmäteriet                    

* Vegetation i Värmland, vars källa är Lantmäteriet                      

Utöver dessa så användes även Karta 1:50 000, vars källa är Lantmäteriet för att användas i arbete med 

att lokalisera Byälvens avrinningsområde.                  

 GIS är ett lämpligt instrument för att tolka och analysera stora datamängder, som dessutom är 

geografiskt lokaliserade på stora arealer, som sedan kan vävas samman till ett kartskikt som kan 

visualiseras på ett överblickbart sätt. Metoden för den GIS-analysen är RUSLE och MUSLE i det här 

arbetet gjordes utifrån de material som har varit tillgängligt för användning, fokus har varit på den 

topografiska kartan vars upplösning har varit liten men precis och därmed kan ge en mer precis analys  

RUSLE                              

RUSLE är en metod för att modellera hur jorderosion påverkas av fem olika parametrar. RUSLE står 

för Revised Universial Soil Loss Equation. Ekvationen för RUSLE är A=R*K*L*S*C*P (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, u.å). RUSLE är en av de mest använda modellerna för 

jorderosion i hela världen. Begränsningarna för RUSLE är att modellen enbart kan modellera 

ytavspolning och rännilserosion. Ekvationen kan inte heller användas för det bortfall i sediment som 

försvinner under transporten från erosionsplatsen till vattendraget. Trots dessa begränsningar i 

modelleringen så är RUSLE ändå ett mycket bra modelleringsverktyg för att beräkna förlusten i 

sediment. Största fördelen med RUSLE över den ursprungliga ekvationen USLE är att 

vegetationstyperna används i RUSLE-modelleringen vilket skapar en högre säkerhet i modelleringen 

(Tanyas, et al., 2015).Nedan kommer de olika parametrarna att beskrivas och hur dessa har använts i 

arbetet med att förstå sambandet mellan jorderosion och extremväder. 

R-faktorn 

Då R-faktorn i stor grad stödjer på data om nederbörd så användes data från SMHI 1961–1990 för 

dagens erosion. För framtida erosionsgrader till följd av extremväder så var 2020 års siffror ökade med 

50 procent för att ha en grund för modelleringen. R-faktorn beräknades med hjälp av Modified 

Fournier index efter figur 3.  

 

Figur 3. Ekvation 1                              

I ekvationen är 𝑃𝑖 är månadsmedelvärdet för nederbörd angiven i mm och där P är årsmedelvärdet för 

nederbörd angiven i mm. Den totala enheten för R-faktorn är därmed MJ*mm*ha−1 ∗ h−1 ∗ år−1 ( 

(Jiang, et al., 2014).                                     

 I Byälvens avrinningsområde så är området relativt litet och topografin är relativt okomplicerad 

och att andelen mätstationer inom området är mycket få, endast metrologisk mätstation för både 

nederbörd och temperatur (Arvika) finns inom området. Därav användes samma R-faktor, för att ha en 

enhetlighet genom hela projektet, beräknad enligt ovanstående ekvation, för hela området.  

K-faktorn                                

Under 2003 angavs det av Sivertun och Prange K-faktorn för de svenska jordarna. Den totala enheten 

för K-faktorn är därmed ton*ha*h*h−1 ∗ MJ−1 ∗ mm−1. I Tabell 2 framgår en sammanfattning av vad 

som angavs av Sivertun och Prange under 2003.  
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Tabell 2. K-faktorer angivna i amerikanska enheter och omvandlade till svenska omgivningar 

Jordartstyp Värde (US) Värde (SI) 

Ler 0.45 0.059 

Silt och fina sandtyper 0.38 0.050 

Sand 0.33 0.043 

Organiskt material 0.30 0.039 

Grus och hårda stenar 0.20 0.026 
 Källa: Sivertun och Prange, 2003 

Utifrån Tabell 2 så valdes det värde som motsvarade den jordart som fanns på Byälvens 

avrinningsområde. För hela området så valdes en sammanslagning av morän och ler eftersom det i 

fanns i norra delen av Byälvens avrinningsområde består jordarterna mest av ler samt silt och norra 

delarna mestadels består av morän så valdes det två delar ler, en del silt och en del morän. Detta 

genererade ett värde på 0.048 som sedan användes för hela området för att få ut riskområdena.  

C-faktorn 

Då det är mark med sköra jordarter som är mest av intresse i det här arbetet så har de skilts ut med 

hjälp av vegetionskartan från SGU för att sedan utifrån information från Sivertun och Prange (2003) 

dela in dessa olika vegetationskartan utifrån deras vikt i arbetet. I tabell 3 ges en förenklad bild av de 

vegetationstyperna och vilken faktor som valdes. De vegetationstyper som riskerar att läcka mest 

näringsämnen har getts värdet 0.05 och övriga vegetationstyper har getts värdet 0.01. 

Tabell 3. Kartläggning av de viktigaste vegetationstyperna enligt C-faktorn  

Vegetationstyp C-faktor 

Dynvegetation 0.01 

 

Exploaterad mark 

 

0.01 

 

Grus-sandmark 

 

0.01 

 

Grus/sandtäkt 

 

0.01 

 

Gräsmatte-park- och tomtmark 

 

0.01 

 

Friskt gräs och örtvegetation 

 

0.05 

 

Kultiverad gräsmark 

 

0.05 

 

Sötvattensstandäng 

 

0.01 

 

Torrt gräs och örtvegetation 

 

0.05 

 

Åker och vall 

 

0.05 

 

P-faktorn                                           

P-faktor är en faktor som används ifall några erosionsminskade åtgärder har vidtagits i området. I det 

här området finns det en erosionsminskande åtgärd men tyvärr kunde ingen information om vart den 

erosionsminskade åtgärden hade vidtagits. Av den anledningen så valdes en P-faktor på 1 för att få 

med den åtgärden som har varit känd och eventuella ytterligare åtgärder.  
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LS-faktorn                                

LS-faktorn beräknades med hjälp av figur 4 och med hjälp av DEM som laddades ner från 

Lantmäteriet som har en upplösning på 2 meter.  

 

Figur 4. Ekvation 2 

Där A är den area som uppströms når en bedömd del vilken fås från flödesackumuleringen 

multiplicerat med DEM vars upplösning är i kvadratmeter och där beta är sluttningslutningen [rad] och 

m och n är konstanter för den härskade erosionsprocessen. Vid en yterosion är m och n=1 och vid en 

rännilserosion är m=1.6 och n=1.3 (Mitasova, et al., 1999).  

MUSLE 

En MUSLE analys är till skillnad mot en RUSLE analys en modifierad universell jorderosion modell. 

Anledningen till att en MUSLE analys användes i den här studien var för att analysera och diskutera 

resultatet från RUSLE analysen på ett bra sätt. MUSLE utvecklades av Williams (1975) som utöver 

RUSLE modellen även tar de biofysikaliska faktorerna i beaktning (Williams, 1975).  

Ekvationen för MUSLE modellen beskrivs av figur 5. 

 

Figur 5. Ekvation 3 

Där Qmax är det maximala flödet i kubikmeter per sekund. För a och b som är skalfaktorn så är 

beräknat utifrån avrinningen (SMHI, 2020) som för området visar en avrinning på 300 mm per år för 

Byälvens avrinningsområde (Ezzaouini, et al., 2020). För att kontrollera den uträkning som gjordes så 

kontrollerades den mot en användningsdokumentation för en MUSLE analys (Hawkins & Barreto-

Munoz, 2016).                          

 Utöver ekvation 3 och datakällan hämtad från SMHI så var övriga faktorer samma som användes i 

RUSLE analysen.  

Avgränsningar 
I det här arbetet har begränsningar gjorts för att behålla fokus på sambandet mellan extremväder och 

jorderosion. Något fokus på vilken av faktorerna som påverkar sambandet mellan jorderosion och 

extremväder har inte gjorts i GIS-analysen. Där har i stället fokus varit på hur stor markarealen som 

förstörs av extremväder per år varit vid olika nederbördsmängder. I GIS-analysen har fokus varit på 

sambandet mellan jorderosion och extremväder, så faktorerna i denna studie är enbart hämtade från 

den information som framgick av datakällorna för GIS-analysen och därmed har ingen fältstudie gjorts 

till de olika områdena för att kontrollera om eventuella förändringar i markanvändningen har gjorts. 

 Den kvalitativa forskningsdesignen och med den litteraturstudien, så har i stor utsträckning 

Uppsala Universitetsbibliotek och relevanta myndigheters hemsidor varit databaskällorna för 

inhämtning av material för genomförandet av studien.  

Resultat                                

I den här delen av texten kommer det att beskrivas de resultat som gavs av metoden som beskrevs i det 

tidigare avsnittet. Resultatet är uppdelat i resultatet från textanalysen samt resultatet från GIS-

analysen.  

Kartresultat 
För att beräkna vilka de tre områdena i Byälvens avrinningsområde som skall få vara i extra stort 

fokus så skapades två jorderosions-modelleringar för hela området, en med dagens klimat och en som 
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skall symbolisera extremväder. Dessa modelleringar (se figur 2) fick sedan vara grundstenen i urvalet. 

De två modelleringarna visade på att riskområdena för jorderosion alltid är detsamma, oavsett hur 

stora mängder nederbörd som faller ner. Skillnaden låg i hur stor riskfaktorn var. Resultatet från figur 

2 visar även på att de största riskområdena för jorderosion är de i den norra delen av Byälvens 

avrinningsområde. Detta gör att de områden som väljs ut kommer att fokusera mer på de största 

riskområdena i norra delen av Byälvens riskområde.               

 Som det går att utläsa från resultatet från figur 3–11 här under, fullstorlekar finns i bilagorna, så har 

inte platserna för jorderosion förändrats om fler dagar med extremväder drabbar områdena. I stället 

ökar mängden mark som förstörs per hektar på samma platser som det är drabbade innan 

extremvärdets framfart. I resultaten så kan man läsa om hur står markförstörelsen angiven i ton per 

hektar och år. I andra likande studier som gjorts om ämnesområdet har tre gränser dragits (liten risk- 

10 ton/ha/år, medelrisk- 20 ton/ha/år, stor risk- 30 ton/ha/år) men dessa, är starkt beroende av hur stor 

lutning som området har eftersom, lutningsaspekten är en faktor i ekvationen av risken för en 

potentiell jorderosion (Gaubi, et al., 2017). I en annan studie är gränsen för stor risk för en potentiell 

jorderosion dragen vid 5 ton/ha/år, vilket är mycket mindre än vad Gaubi (2017) hade valt som gräns 

för sin studie (Mahala, 2018). I andra studier har inte gränser dragits alls eftersom det ansågs oviktigt 

för studiens syfte (Ganasri & Ramesh, 2016)                  

 Med bakgrund i vad tidigare studier har det inte dragits gränser för vad som är en stor risk för en 

potentiell jorderosion. I den här studien är fokuset på skillnaden mellan hur stor skillnaderna är mellan 

historiska nederbördsmängder och framtida nederbördsmängder. Därmed är det i den här studien 

ointressant med en gradering, utan i stället omfånget av jorderosionen i korrelation med extremväder.   

 

Figur 6. Modellering av riskområde 1 Historisk nederbördsdata. För fullstorlek, se bilaga 2. 
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Figur 7.  Modellering av riskområde 1. Framtidens nederbördsdata. För fullstorlek, se bilaga 3. 

 

Figur 8. MUSLE-modellering för område 1. För fullstorlek, se bilaga 8. 
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Figur 9. Modellering av riskområde 2. Historisk nederbördsdata. För fullstorlek, se bilaga 4. 

 

Figur 10. Modellering av riskområde 2. Framtida nederbördsdata. För fullstorlek, se bilaga 5. 
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Figur 11. MUSLE-modellering för område 2. För fullstorlek se bilaga 9. 

 

Figur 12. Modellering av riskområde 3. Historisk nederbördsdata. För fullstorlek, se bilaga 6. 
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Figur 13. Modellering av riskområde 3. Framtida nederbördsdata. För fullstorlek, se bilaga 7. 

 

Figur 14. MUSLE-modellering för område 3. För fullstorlek, se bilaga 10. 
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Vad som kan ses av analyserna ovan är att skillnaderna mellan historiska nederbördsdata och den 

framtida nederbördsdata. För område 1 är det största värdet för analysen som är gjort med hjälp av de 

historiska klimatvärdena 398 ton/år och för de framtida klimatvärdena visar analysen på ett värde på 

767 ton/år. Detta är en ökning på 97%. För område 2 är det största värdet för analysen som är gjort 

med hjälp av de historiska värdena 189 ton/år och för de framtida klimatvärdena visar analysen på ett 

värde på 365 ton/år. Detta är en ökning på 93% för område 2. För område 3 är det största värdet för 

analysen som är gjort med hjälp av de historiska värdena 566 ton/år och för de framtida klimatvärdena 

visar analysen på ett värde på 1092 ton/år. Detta är en ökning på 93%. Totalt kan man i norra delen av 

Byälvens en stor ökning på över 90% om framtida extremväder och klimat i enlighet med 

inställningarna till analysen stämmer.  

Diskussion                                

Jorderosion är ett begrepp som blir viktigare ju mer omfattande som klimatförändringarna och 

extremväder blir eftersom klimatologin är en av de viktigaste faktorerna för jorderosion. Jorderosionen 

påverkar både för markägaren som får en ekonomisk nackdel av förluster i jord från sin mark, men det 

påverkar även vattenkvaliteten i området på grund av ökningen av sediment i närliggande vattendrag. 

Jorderosion har dock många fördelar och är en naturlig process som är viktig för bildningen av 

landromer och är en del av ytprocesserna som är viktiga. När jorderosionen ökar kraftigt, som vid en 

ökning av nederbördsmängd så kan konsekvenserna vara kostsamma.         

 Byälvens avrinningsområde är ett stort och mycket omfattande område där topografin har en 

omfattande påverkan på risken för jorderosion. Vad som kan ses av de platser i avrinningsområde som 

har störst sannolikhet att anses vara ett riskområde, är att de i hög grad följer topografin för varje 

område. Anledningen till att det är så är sannolikt för att sluttningsgraden på platsen påverkar 

hastigheten som ytavrinningen har. En plats med en hög slutningsgrad har en högre hastighet på 

ytavrinningen och har därmed en högre sannolikhet för att bli klassificerade som riskområde för 

jorderosion. Riskområdena för jorderosion är i mycket hög grad lokaliserade i nära anslutning till 

Byälvens olika vattendrag som är placerade inom avrinningsområdet. Detta resultat visar på att desto 

närmare älven som jorden är placerad, ju kortare är distansen som sedimenten behöver transporteras. 

Inom jorderosionen påverkar inte bara lokalisering och klimatologiska faktorer erosionen utan även 

vilken jordartstyp som blir påverkad. De områdena som enligt GIS-analysen är riskområden för att 

utsättas för jorderosion är områden som är stora platta marker som är placerade i anslutning till 

vattendrag. Detta är rimligt eftersom vattnet kan röra sig obehindrat och därmed transportera 

sedimentet, dock är det inte önskvärt eftersom näringsämnen från markerna kan då transporteras ut i 

Byälven och sedan ut i Vänern.                   

 Riskområdena som undersöktes i den här rapporten är norra delen av Byälven samt biflöden som 

rinner ut i Byälven, och därmed bildar Byälvens avrinningsområde. Ytterligare en avgränsning som 

hade kunnat gjorts hade varit att enbart analysera och inkludera Byälven. Konsekvensen av detta hade 

varit att biflöden i avrinningsområdet inte hade identifierats, trots att de påverkar området och andelen 

näringsämnen och sediment i älven. I analysen har samtliga mindre biflöden tagits med eftersom 

sannolikheten för näringsförsel och sedimenttransport till Byälven även gäller de mindre flödena. 

Detta kan dock innebära en felaktighet i analysen eftersom alla vattendrag har beräknats som viktas 

lika, trots att större vattendrag har möjlighet att transportera större mängder näringsämnen och 

sediment. Den här studiens största fokus har varit på skillnaderna mellan extremväder och historiska 

nederbördsmängder och därmed har det varit det främsta fokuset och inte hur stor andel näringsämnen 

som förlorats i och med jorderosionen, även om det hade varit meningsfullt för utvärderingen av 

jorderosionens påverkan.  

Är det färdiga resultatet pålitligt?  
För att undersöka hur tillförlitligt resultatet från RUSLE-analyserna var så modellerades det även en 

MUSLE-analys för varje område. MUSLE-analysen som även analyserar andra värden än vad 

RUSLE-analysen analyserar visar på en än högre jorderosion vad RUSLE-analyserna gör, något som 



20 
 

kan tyda på fel i analyserna alternativt att de faktorer som MUSLE-analysen analyserar som RUSLE-

analysen inte har med i analysen är av stor vikt vid ökade nederbördsmängder. Sannolikheten för att 

det sista är mest sannolikt går att dra slutsatsen från genom att jämföra figur 5 och figur 3. Både 

MUSLE-analysen och RUSLE-analysen i de två exemplen är utförda med de historiska 

nederbördsvärdena och då syns att de faktorer som skiljer mellan de två ekvationerna är 10%, något 

som är en mycket mindre skillnad än mellan RUSLE-analysen och MUSLE-analysen för 

extremväderlekarna.                         

 Något fältbesök vid Byälvens avrinningsområde har inte besökts, så om det vid riskområdena finns 

några spår av jorderosion är okänt. För att vara säker på om riskkartorna är korrekt hade det behövts 

mer omfattade fältundersökningar, både i hög- och lågriskområden. Hur väl kartorna där en ökad 

nederbördsmängd har analyserats är säkra får tiden utvisa.  

Felkällor vid GIS-analysen 
Det finns fler källor som är betydelsefulla för GIS-analysen än vad som är medtagna i analysen. En av 

främsta är huruvida sluttningen är konkav eller konvex. En annan faktor som är av betydelse men, som 

inte är medräknad är brukningsmetoder och erosionsskydd. De klimatologiska faktorerna för området, 

så som nederbördsmängd, anses vara homogena trots att det antagligen enbart är sant för de tre 

enskilda områdena och inte när de tre områdena valdes ut. Detta innebär en osäkerhetsfaktor för 

analysen. I det slutgiltiga resultatet har främst skillnaden mellan extremväder och historiskt klimat 

utvärderas, både för RUSLE-analysen och för MUSLE-analysen, något som kan vara en risk för att 

analysens slutgiltiga resultat.                      

 Både RUSLE modellen och MUSLE modellen ger ett tal i jordförlust i ton/år, något som var syftet 

med den här studien eftersom målet var att analysera och modellera för hur stor ökning av jorderosion 

det ger om ökningen av nederbörd vid extremväder sker. I den här studien var det bara förändringen 

mellan historisk nederbördsmängd och framtida nederbördsmängd som var intressant, och därmed kan 

det finnas en sannolikhet för att jordförlusten beräknad i ton/år inte är relevant för studien då 

extremväder inte är konstant över en period vilket kan tyda på en osäkerhetsfaktor till analysresultatet. 

 Trots att odlingsbar mark utgör den största risken för jorderosion så utgörs det även en risk för 

jorderosion även för mark som inte är klassificerad som odlingsbar. Därför har alla marktyper tagits 

med i GIS-analysen trots att jorderosionen är störst för odlingsbar mark.         

 GIS-analyserna skall enbart ses som ett hjälpmedel och verktyg för att identifiera vilka områden 

som med stor sannolikhet blir drabbad och i vilken utsträckning de blir drabbade. Detta är alltså inte 

en definitiv slutsats av hur området drabbas av jorderosion utan kan ses som ett hjälpmedel för att 

vidare undersöka områdena. Nederbördsmängden är enbart en del av extremväderlekarna som bidrar 

till en ökad jorderosion. Så för att minska mängden jorderosion så behövs det mer faktorer än enbart 

klimatologiska faktorer förändras.  

Åtgärder för att minska jorderosion, även i framtiden 
Det finns många faktorer som påverkar risken för jorderosion och både för att identifiera olika 

riskområden men, även för att utföra ekvationer (så som RUSLE och MUSLE) så är det av vikt att 

förstå och känna till faktorerna. Klimatologiska faktorer och nederbörd har en omfattande påverkan på 

jorderosion, främst i Sverige eftersom tjällossningsperioden innebär den största risken för 

näringsläckage. För bästa resultat att bekämpa jorderosion görs genom en kombination med olika 

åtgärder. Främsta syftet med att erosionsskydd är att avta hastigheten på ytavrinningen, öka 

infiltrationskapaciteten och att på olika sätt avleda överskottsvattnet till en plats som inte 

erosionskänslig. Detta kan göras genom att öka mängden grus, och större stenar som inte är känsliga 

för jorderosion, plantera träd som håller kvar jorden på sin plats och motverkar jorderosion och att 

leda bort vattnet till andra platser som inte är känsliga för jorderosion.           

 Det finns olika typer av erosionsskydd som kan användas för att minska risken för jorderosion. 

Målet med att använda erosionsskydd är för att både minska jorderosionen men, även att skapa en så 

liten påverkan på ekosystemstjänsterna i området som möjligt. Jorderosion är en process som bidrar 
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med förutsättningar för hotade arter. Det mest använda erosionsskyddet är stenskoning. Dock bidrar 

stenskoning för problem då erosionsskyddet inte är till fördel för ekosystemstjänsterna. Därför är det 

efterlängtat med erosionsskydd som har en positiv påverkan på ekosystemstjänster. De naturanpassade 

erosionsskydden är mjuka som byggs i harmoni med naturen alternativt kombinerade erosionsskydd. 

De bidrar till minskad negativ påverkan, och kan i enskilda fall även leda till en positiv påverkan, på 

ekosystemen (Danielsson, et al., 2016).  

Slutsats                             
Ökningen av jorderosion kan i stor utsträckning förklaras av klimatologiska faktorer. Enligt den här 

genomförda studien så finns det eventuellt riskområden för jorderosion i Byälvens avrinningsområde, 

främst i nära anslutning till vattendrag. Utifrån GIS-analyserna så är riskområdena där 

sluttningsgraden är som störst. Slutsatsen är att riskområdena finns i norra delen av Byälvens 

avrinningsområde och det är främst där åtgärder och ytterligare undersökningar behöver sättas in. En 

ökning av jorderosion påverkar främst markförluster som kan leda till andra parametrar.  

Tackord 
Jag vill tacka alla dem som hjälpt och stöttat mig i detta arbete. Ett särskilt tack går till min handledare 

Rickard Pettersson med mycket värdefull stöttning och vägledning under arbetet.   
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