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Abstract 
 
Evaluation of an Algorithm for Calculation of Where Landslides May Occur in 
the Area between Gothenburg and Karlstad, South-Western Sweden 
Emma Kruse 
 
In this study an algorithm was evaluated, used for calculation of where landslides 
probably will occur. The algorithms that have been evaluated in this study have 
specific adjustments for soil type and slope type that are known to create risk for 
landslides occurrence. If this criterion is reached in calculation with the algorithm, the 
place is classified as unstable. To evaluate the method with the algorithms, as an 
indicator of landslides occurrence, it has been tested against previous landslide 
scars. If the algorithm classifies an area as unstable, where there are landslide scars, 
the method can be known as relevant and useful. To assess the algorithm output 
against the landslide scars ArcGIS has been used. 

The study area of this project is localized between Gothenburg and Karlstad in 
south-western Sweden. The map of the Quaternary deposits and data of older 
landslide scars were provided by the Swedish Geological Survey (SGU). Calculations 
have been made by using the algorithm on older landslide scars to create a 
classification into 4 groups. This procedure indicates that most of the scars have 
been correctly evaluated by the algorithm and therefore confirming that the method is 
useful. 

When calculating the shape of older landslide scars it is possible to determine the 
type of movement for the landslide, as a result of knowing the relationship between 
shape and movement. The method was developed by Peter Quinn during studies of 
landslides. The method classifies 4 types of movements based on appearance of the 
landslide scars. The studied previous landslide scars were classified according to 
their different motion and then the algorithm was used for testing each one of them. 
This was done to see if the algorithm classified the landslide scars better for specific 
types of movement of the landslide. In the result, most of the scars were classified as 
two of the four different types of movement. This made the evaluation less useful with 
too few instances of some of the different types of landslide motions than what could 
be expected. Therefore the algorithm was less reliable in understanding if the 
calculation works better on one type of movement than for others. But the results 
give an idea of the frequency of the different types of landslides, showing that the 
most common landslides in the study area was a type classified as lateral spreads, 
whereas only a minor part was flow slides. 
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Sammanfattning 
 
Utvärdering av en algoritm för beräkning av var jordskred kan förekomma i 
områden mellan Göteborg och Karlstad, Sverige 
Emma Kruse 
 
För att lättare kunna förstå var jordskred kan ske i framtiden är det viktigt att först 
förstå varför och under vilka förutsättningar de kan ske och hur man på ett bra och 
enkelt sätt kan räkna ut detta. Med hjälp av en algoritm kan man lättare och 
snabbare räkna ut var det finns risk för att jordskred kan komma att ske. Eftersom det 
redan finns teorier om vilka jordkriterier som behövs och att det krävs en lutning för 
att skred ska kunna ske, räknar algoritmen ut var dessa båda kriterier är uppfyllda. 
För att kunna bedöma om algoritmen har bedömt terrängen rätt har den utvärderats 
med hjälp av studier av gamla skredärr, där bevisligen de rätta förutsättningarna för 
jordskred funnits, som rätt jordarter och rätt lutningsförhållanden. Där skredärr finns 
bör därför algoritmen klassa området som ostabilt. Algoritmen har utvärderats i 
områden mellan Göteborg och Karlstad i Sverige, och jordartskartan och data för 
skredärren har erhållits från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Alla resultat 
har tagits fram med hjälp av ArcGIS som lätt kunnat jämföra algoritmen med de 
gamla skredärren. 

I studien har även uträkningar över skredärrens utseenden genomförts. Genom att 
ta fram vissa parametrar över utseendet hos skredärren kan rörelsen i det tidigare 
skredet beräknas, så att man kan förstå vilken typ av jordskred de var. Detta är möj-
ligt att beräkna eftersom utseendet har ett samband med rörelsemönstret. Denna 
metod har tagits fram av Peter Quinn vid studier av gamla skredärr. När detta förhål-
lande har beräknats utifrån gamla skredärr, har det utnyttjats för indelning i 4 klasser 
för olika typer av rörelsemönster. Efter det kan varje klass av rörelsemönstret, 1 till 4, 
jämföras med algoritmen för att kunna bedöma om algoritmen fungerar bättre för 
vissa typer av jordskred än andra. 
 
Nyckelord: Jordskred, algoritm, ArcGIS 
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1 Inledning 
För att bättre kunna förutspå och förstå naturkatastrofer krävs utvärderande och 
användbara metoder. Det kan både rädda liv och minska skador på infrastruktur. 
Dessutom är det av ett ekonomiskt intresse, för exempelvis kommuner och företag, 
då kostnaderna för skador och återuppbyggnad efter ett jordskred kan handla om 
mångmiljonbelopp (Keller & Dawsonera, 2012). 

I Sverige är det inte så vanligt med omfattande naturkatastrofer på grund av 
jordskred och där många människor mister livet. Men även mindre omfattande 
jordskred kan vara viktiga att förutspå för att förebygga att vägar, broar och 
byggnader uppförs i områden där risker för jordskred finns. 

Även om orsakerna bakom jordskred är naturliga så är människan i många fall en 
bidragande och påskyndande faktor av dessa, genom exempelvis transporter. Även 
den pågående klimatförändringen, i vilken människans roll idag är fastställd, kommer 
att bidra till en ökning i frekvensen av antalet jordskred, till följd av den ökade 
nederbörd som förväntas. 

Syftet med det här presenterade arbetet är främst att se om användandet av en 
algoritm är en tänkbar metod för att lättare och snabbare kunna räkna ut var jord-
skreden kan ske, men i detta sammanhang kommer även orsaker bakom jordskred 
att diskuteras och utvärderas. I denna studie är denna algoritm använd i de västra 
delarna av Sverige, mer exakt mellan Göteborg och Karlstad, och för att kunna 
utvärdera metoden har gamla skredärr prövats mot algoritmen för att se hur säker 
metoden är. Algoritmen räknar ut var det finns sådana geologiska och topografiska 
förutsättningar för att risken ska öka för att ett jordskred ska kunna ske. 
 

2 Jordskred 
Naturkatastrofer är ett känt begrepp för många och förekommer på många ställen i 
världen, vilket det ofta rapporteras om i media. I de flesta fall förknippas det med 
fenomen som jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamis. Jordskred förekommer 
också frekvent och även de kan ge förödande konsekvenser. Det skrämmande med 
jordskred är att de kan ske över hela jordens yta, bara rätt förutsättningar finns, 
jämfört med exempelvis vulkanutbrott och jordbävningar som är kopplade till 
speciella regioner och kontinentgränser. 

Med naturkatastrof menas främst att det omkommit över 10 människor eller att 
minst 100 personer har skadats och som ordet anger rör det sig om ett naturlig 
förekommande fenomen. Skred kan leda till en naturkatastrof, men inte alltid, 
eftersom det inte alltid förekommer dödsoffer eller att människor skadats; i det 
senare fallet benämns de ofta enbart som ett skred och inte som en naturkatastrof. 

Ett skred är när stora bergplan eller jordmassor tappar hållfastheten och drivs ner 
för en sluttning med hjälp av gravitationskraften. Dessa massrörelser kan under vissa 
förutsättningar färdas så fort som 160km/h eller bara ha en krypande fart nedåt. Men 
för att skred ska inträffa krävs att vissa kriterier är uppfyllda vad gäller främst de 
geologiska förutsättningarna, terrängens topografi och vattentillgången i området och 
i marken. 

Eftersom gradienten i terrängen i de flesta fall spelar en stor roll för jordskreds-
risken, kan dessa klassas in i fyra specifika lutningsförhållanden. De kallas för 
konkava, konvexa, stup och plana lutningar och är de man brukar förknippa med 
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jordskred. Den konkava lutningen har sin lägsta punkt någonstans på mitten, medan 
den konvexa där har sin högsta punkt. De plana lutningarna är i stort sett plana och 
stup och är en mer eller mindre lodrät sluttning. Dessa olika lutningsförhållanden 
redovisas i figur 1. Det är inte bara lutningen som spelar en avgörande roll, utan även 
andra faktorer har stor betydelse, speciellt för vilken typ av jordskred som blir resul-
tatet av rörelsen. Dessa olika typer förklaras mer ingående längre ner i texten (Keller 
& Dawsonera, 2012). 

 

Figur 1. Olika typer av sluttningsförhållanden som används vid klassning av jordskredstyper 
(modifierad bild ur Keller & Dawsonera, 2012). 

2.1 Typer av skred 
Skred klassificeras i ett antal olika typer. Klassificeringen utgår främst efter fyra olika 
parametrar; skredets hastighet, jord- eller berginnehållet, hur massan rör sig och hur 
stor mängd vatten som finns tillgänglig. När det gäller hur massan rör sig ner för en 
sluttning finns i princip fyra olika huvudgrupper, vilka sedan delas in i undergrupper 
av skredtyper (Keller & Dawsonera, 2012). Denna indelning utgår främst från Varnes 
klassificering (1978) (Tabell 1), som är en indelning av de engelska typerna av skred 
(Highland, 2004). I Sverige definierar man i huvudsak tre olika typer av jordskred, 
framför allt baserade på skredets jord- och berginnehåll; lerskred, moränskred och 
bergskred (Nisser-Larsson, 2010). Sedan finns även något som kallas för komplexa 
jordskred där två eller fler typer av jordskred sker samtidigt på samma ställe 
(Highland, 2004). 

Bergskred (Nisser-Larsson, 2010) (”slides”) beskrivs i engelsk litteratur efter två 
typer av huvudrörelser. Dessa kan ses i figur 2A-B. Den första rörelsen, s.k. 
rotationsskred (”rotational landslide”) (figur 2A) har ett mer cirkulärt glidplan och 
förekommer vid konkavformade lutningar. De har också en kraftig rotationsrörelse, 
när de rör sig nedåt. Den andra rörelsetypen (figur 2B, ”translational landslide”) har 
ett planare rörelsemönster eller rakare glidplan och har istället en mindre roterande 
rörelse eller en mer tippande rörelse. Båda dessa typer av rörelser har även 
undergrupper indelade efter jord- eller bergmaterial, exempelvis det som kallas 
”block slide” (figur 2C) (Highland, 2004), vilket liknar det som i svensk klassificering 
betecknas som bergskred (Nisser-Larsson, 2010). Detta kan orsakas av att 
exempelvis berg lossnar i stora block eller skikt och glider ner som en form av 
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jordskred och vilken följer den skiktning som kan finnas i sedimentära och metamorfa 
bergarter vilka formats genom uppbyggnaden av bergarten eller tidigare geologiska 
processer (Keller & Dawsonera, 2012). 

 

Figur 2. Illustration av olika skredtyper: A) rotationsskred, ”rotational landslide”, B) jordskred, 
”translational landslide” och C) bergskred, ”block slide”(från U.S. Geological Survey, 2004). 

 Lerskred (”lateral spread”) (fig. 30) rör sig genom att uttänjda eller 
utskjutna sprickor i leran rör sig utmed skredytan, vilket kan ske vid helt plan mark 
eller vid liten lutningsvinkel på marken (Nisser-Larsson, 2010). Det sker främst där 
finare typ av material ligger under sammanhängande material av jord eller berg. När 
det finare underliggande materialet blir flytande kan det ovanliggande tappa 
hållfastheten och röra sig framåt eller nedåt. När detta sker vid en liten lutning kan 
det utlösas en dominoeffekt, så att först en mindre yta rör sig nedåt, varefter skredet 
sker snabbare och även sprider sig till ett mer utbrett område och över längre 
avstånd (Highland, 2004). Detta kan ske när den ovanliggande marken består av 
lera, även när denna är i ett torrt tillstånd och sker även ofta i områden där kvicklera 
förekommer (Nisser-Larsson, 2010). 

 

Figur 3. Lerskred, ”lateral spread” (från U.S. Geological Survey, 2004). 
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När jordskreden rör sig i en mer sammanhängande, nästan som en rinnande 
rörelse, kan detta ske i moränjordar och kallas då för moränskred (”flow slide”) 
(Highland, 2004; Nisser-Larsson, 2010). I engelsk nomenklatur klassificeras denna 
skredtyp i ytterligare ett antal varianter. Ett exempel är när skredet innehåller främst 
vittrade berg- och jordartsmaterial; sådana inträffar oftast där lutningen är mellan ett 
stup och plan mark (Keller & Dawsonera, 2012). Rörelsen sker i en form som ser ut 
som att materialet rör sig genom en tratt, vilket sker när materialet uppnår ett flytande 
tillstånd och tappar hållfastheten (”earth flow”) (fig. 4H). Jordkrypning är en annan typ 
av rörelse i marken som sker i huvudsakligen siltiga och sandiga jordar (fig. 4I), vilket 
sker när skjuvspänningen i jorden är sådan att materialet inte kollapsar, utan istället 
kryper iväg, ofta på grund av framför allt frys- och smältprocesser i marken 
(Highland, 2004; Nisser-Larsson, 2010). 

Rörelsen via jordkrypning är något som ofta kan iakttas i markytan, då träd följer 
rörelsen genom att växa med en böjd stam och att stolpar genom markrörelsen börjat 
luta. Jordkrypning sker vanligen på tre sätt: 1) när materialets hållfasthet har en jämn 
takt med skjuvspänningen, 2) p.g.a. varierande temperatur och fuktighet i marken 
(säsongsberoende, bl.a. till följd av frys- och smältprocesser), vilket har betydelse om 
rörelsen sker längre ner i marken, 3) när materialet successivt tappar hållfastheten 
(Highland, 2004). 

Slamström (fig. 5) är en snabb och ofta förödande typ av massrörelse (SGI, 2014). 
Dessa skred består till över 50 % av finkornigt material och innehåller en blandning 
av organiskt material, vatten, jord, luft och bergartsmaterial. Denna typ av skred sker 
främst vid brantare sluttningar, när löst bergarts- och jordartsmaterial eroderats och 
samlas ihop i samband med intensivare nederbörd och/eller att det sker intensivare 
smältning av snösmältor vilka ökar avrinningen. Denna snabbare typ av slamstöm 
har ett eget namn i engelsk litteratur ”debris avalanche”, illustrerad i figur 4G 
(Highland, 2004). 

 

Figur 4. Jordskredstyper av typen ”flow slide”: G) Slamström, ”debris avalanche” H) jord-
flytning, ”earth flow” och I) jordkrypning, ”creep” (från U.S. Geological Survey, 2004). 
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Figur 5. Speciell typ av slamström, ”debris flow” i engelsk litteratur (från U.S. Geological 
Survey, 2004). 

 

Tabell 1. Indelning av namn på jordskred i engelsk nomenklatur, efter typ av rörelse och 
typer av material, enligt Varnes klassificering. De svenska typerna av jordskred är inlagda i 
tabellen markerade med parentes (grundad på en modifierad tabell ur Varnes, 1978). 

 Typer av material 

Typer av massrörelser Berggrund Grovkornig jord Finkornig jord 

Fall Rock fall Debris fall Earth fall 

Topples Rock topples Debris topples Earth topples 

Slide Rotational 
slide 

 

Block slide 
(bergskred) 

 

Debris slide 

 

Earth slide 
Translational 
slide 

Lateral spred (clay) 
(lerskred) 

Rock spread Debris spread Earth spread 

Flow slide (till) 
(moränskred) 

Rock flow Debris flow Earth flow 

Complex Två eller fler typer av massrörelser 

 

2.2 Jordskredskrafter 
För att förstå alla typer av massrörelser krävs förståelse för de krafter som påverkar 
och utlöser dessa. Det finns en mothållande kraft och en pådrivande kraft i alla 
massrörelser, där den mothållande kraften är den som förhindrar rörelsen och den 
pådrivande kraften är den som utlöser rörelsen och får den att röra sig längs ett plan. 
Om den pådrivande kraften är större än den mothållande kraften kommer det att 
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resultera i att jordskred sker. Ett exempel på vad som kan utgöra en pådrivande kraft 
skapad av människor är om man genom att anlägga byggnader skapar en ökad vikt 
på en mark som i sitt naturliga tillstånd uppnått en jämvikt i förhållande till 
lutningsvinkeln på marken; då rubbas den jämvikt som råder naturligt och det kan 
orsaka en markrörelse. Sambandet mellan dessa krafter kallas för säkerhetsfaktorn 
och om denna är lägre än 1 kommer den pådrivande kraften att vara större än den 
mothållande kraften, vilket innebär att området klassas som ostabilt och jordskred 
kan förväntas. Är säkerhetsfaktorn däremot högre än 1 blir sambandet tvärtom och 
området klassas stabilt. Det finns flera faktorer som är viktiga i förhållandet mellan 
den pådrivande kraften och den mothållande kraften som vattenhalt och 
vattentillgång, klimatet (nederbörd och temperatur), typ av geologi (jordartstyp, 
struktur, uppbyggnad o.s.v.), gradienten på topografin (d.v.s. sluttningsvinkel) och 
vegetationen (som är stabiliserande) (Keller & Dawsonera, 2012). 

Vatten har en mycket stor påverkan på stabiliteten i marken och eventuellt 
uppkomsten av massrörelser. Det kan vara indirekt genom erosion i en sluttning, där 
vattnet genom exempelvis ett vattendrag kan erodera bort den nedre delen av en 
sluttning och därmed den mothållande kraften, vilket gör sluttningen mer ostabil. Det 
kan förklaras som att motståndskraften i sluttningen eroderas bort, vilken minskar 
säkerhetsfaktorn och gör sluttningen mer ostabil. Vatten kan även mer direkt påverka 
jordmassorna inuti i en sluttning, exempelvis när marken består av s.k. kvicklera, där 
vatten genom kemisk vittring och urlakning kan orsaka att lerans strukturbildande 
delar försvinner och den förlorar sin hållfasthet, vilket med tiden kan resultera i ett 
skred.  

Klimatet påverkar jordskreden på många olika sätt. Som nämnts ovan har neder-
börden en stor påverkan på marken, på grund av exempelvis den ökande infiltra-
tionen och därmed vattenhalten i marken, samt genom markavrinning och fluvial 
erosion. Andra negativa effekter kan vara mängden snö och intensiteten på oväder, 
orkaner och åskväder. Huruvida förhållandena är arida (torra) eller humida (fuktiga) 
har också en betydelse för vilka typer av skred som förekommer. Detta resulterar 
bl.a. i att det är vanligare med krypningsskred och komplexa skred i humida klimat. I 
arida klimat förekommer däremot slamströmmar och ras i högre grad, eftersom 
marken (berg och jord) oftast är blottad då vegetationen i högre grad saknas (Keller, 
& DeVecchio, 2012; SGI, 2014).  

De geologiska förhållandena är en viktig faktor när det gäller förutsättningarna för 
massrörelser. Det gäller sådant som mineralsammansättning, kornstorlek, infiltra-
tionsförhållanden och vattengenomsläpplighet, strukturen i marken, förmågan till 
cementering och volymminskning i marken o.s.v. Man kan även se samband med 
områden där metamorfa eller sedimentära lagringar är dominerande som exempel på 
var det finns större risk för svagheter i strukturen hos berggrunden, vilket kan 
innebära större risk för massrörelser. Massrörelsen skiljer sig mycket beroende på 
vilka typer av berg- och/eller jordartsmaterial som bygger upp geologin. 

Lutningsgradienten är en annan viktig faktor för massrörelser. Allmänt kan man 
säga att ju större lutningen är, desto större kommer den pådrivande kraften att vara. 
Finns ingen lutningsgradient, d.v.s. är markytan mer eller mindre plan, blir det i 
princip omöjligt för ett jordskred att ske, eftersom massrörelse normalt är en rörelse 
nedför en lutning (Keller & Dawsonera, 2012). 

Vegetationen är en faktor som normalt har en positiv effekt när det gäller markens 
stabilitet, men den kan i vissa fall även kan ha en negativ påverkan. De positiva 
effekterna av vegetationen är att den minskar den direkta erosionen på marken 
genom framför allt nederbörd och markavrinning, eftersom vegetationen dämpar 
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nederbördens effekter på marken och att växterna tar upp mycket av vattnet. En 
annan positiv effekt är att växternas rötter hjälper till att stabilisera marken genom att 
de binder samman markens partiklar. I det fall när vegetationen har en negativ effekt 
är när den växer på mark med kraftig lutning och som dessutom är skredkänslig, i 
och med att den bidrar med en vikt, vilket i sig ökar drivkraften och minskar 
säkerhetsfaktorn, vilket resulterar i att lutningen blir mer ostabil. 

Varken den pådrivande kraften eller den mothållande kraften är konstant och kan 
därför påverkas över tid. Ett tydligt exempel på detta är att antalet jordskred varierar 
över tid på grund av förändringar mellan fuktigare eller torrare år, där ökad grad av 
nederbörd skapar högre skredkänslighet i många marktyper. Ett exempel på en 
annan effekt vid mer nederbördsrika och fuktiga år, är att det även ökar graden av 
kemisk vittring, där en process som är vanlig i dessa sammanhang är när vattnet 
reagerar med atmosfärens CO₂ och bildar mer surt vatten. Detta kan sedan bidra till 
effektivare vittring av bergarter eller mineralpartiklar i jord som bidrar till en minskad 
hållfasthet och ett mer ostabilt tillstånd. Tydliga exempel på det är kalksten, där 
kalcium påverkas lätt av kemisk vittring och bryts ned, eller om jordarten i marken 
består av motsvarande mineral som lättare bryts ned genom kemisk vittring, 
exempelvis kalcium eller salter (Keller & Dawsonera, 2012). 

 

2.3 Negativa och positiva effekter av jordskred 
Som tidigare nämnts är jordskred en av de mer förödande naturkatastroferna som 
kan förekomma och de kan ge omfattande och förödande konsekvenser för naturen, 
människor och samhällsfunktioner som exempelvis infrastrukturen. Det som kan göra 
jordskred farliga är att rörelsen sker under mycket kort tid, då den kan förstöra stora 
markområden eller täcka över dem med jordmassor. Ett jordskred kan vara en följd 
av andra katastrofer som jordbävningar och översvämningar, men kan även i sig 
orsaka andra naturkatastrofer, som översvämningar och tsunamis. Detta sker oftast 
då stora mängder material genom en massrörelse glider ner i en sjö, en havsvik eller 
liknande, ofta i hög hastighet och därmed skapar en påverkan på vattenmassorna 
(Keller & Dawsonera, 2012). 

Globalt innebär massrörelser som jordskred förlusten av runt 1000 människoliv 
varje år och att runt 250 000 människor förlorar sina hem. Siffrorna är framtagna som 
ett snitt under en 10-årsperiod, men är högre än så i verkligheten då mindre 
jordskred oftast inte uppmärksammas på samma sätt (Clague & Stead, 2012). Vid 
större händelser innebär det ofta stora kostnader i återuppbyggnad av byggnader, 
förlorad infrastruktur o.s.v. Det kan därför vara svårt att tro att det finns något som är 
positivt med jordskred. 

Ett jordskred kan trots allt även ge positiva konsekvenser, även om dessa oftast 
inte överträffar de negativa effekterna. Exempelvis kan det skapa ökad mängd 
habitat för fiskar, främja tillväxten och uppkomsten av nya arter och ge tillgång till nya 
mineralfyndigheter. Massrörelsen skapar inte nya mineral, men det kan bli lättare att 
finna nya fyndigheter efter jordskred. Värdefulla mineral kan blottas i skredärr eller 
ansamlas till ett och samma ställe i skredets slut, vilket gör det mycket lättare att 
finna dessa, än när de var begravda under marken. Jordskred kan även medföra en 
uppdämning av sjöar och rensa bort gammal död skog vilket ökar habitatet samt ger 
en ökning av ny flora och fauna till området (Keller & Dawsonera, 2012). 

Ett exempel på hur en jordskredskatastrof uppkommer och vilken inverkan den 
kan ha är jordskredskatastrofen i Vargo i Venezuela 1999. Under en period av två 
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dagar, den 2-3 december, drabbades staden Vargo av ett kraftigt regnväder som 
resulterade i en nederbörd på ca 200 mm. Några dagar senare, 14-16 december, 
skedde ett kraftigt oväder som tillsammans med den tidigare nederbörden gav en 
total nederbörd på ca 10000 mm. Denna stora mängd vatten gjorde att 
bergssluttningarna blev ostabila och det slutade i en katastrof med flera tusen 
jordskred som samtidigt drog ner över staden Vargo (Larsen et al., 2014). 
Sammanlagt dog runt 30 000 människor, men man vet inte den exakta siffran då 
många begravdes under jordmassorna och aldrig återfunnits. Samhällsfunktioner 
som vattentillgångar, elektricitet och andra nödvändigheter blev obrukbara och över 
8000 byggnader förstördes. Den totala kostnaden för hela katastrofhändelsen har 
beräknats till ca 1,7 miljarder amerikanska dollar (Wieczorek et al., 2001). 
 

2.4 Kvicklera 
Som nämnts tidigare är även typen av mark avgörande för stabiliteten hos marken 
och för uppkomsten av jordskred. En av de mest skredfarliga jordarterna som skapar 
instabilitet och som ofta är föremål för diskussion i samband med jordskred är s.k. 
kvicklera. Det är viktigt att förstå kvickleras förutsättningar och hur denna bildas. 

Det finns olika typer av lermineral som även är byggstenar i jordarter och bergarter 
som innehåller lermaterial. Exempel på några lermineral är smektit, kaolinit, kolrit och 
den i Sverige vanligast förekommande, illit. Lermineralen bildas när silikatmineral 
vittrar sönder genom kemisk vittring, som exempelvis amfibolit, fältspat och glimmer. 
Vid klassificering av jordarters kornstorlek ligger gränsen för ler vid 0,002 mm eller 
mindre och jordarten lera består till åtminstone 40% eller mer av lermineral. Det finns 
undantag, vissa lerpartiklar kan bli upp till 0,01 mm i kornstorlek, men vanligast är 
mellan 0,004-0,002 mm eller mindre. 

När lermineral är lösta i vatten sker ett jonbyte, där de reagerar kemiskt med 
varandra. Vid salthaltigt vatten reagerar saltets natriumjoner, Na⁺, med lermineral 
och binder sig till lerpartiklarna för att uppnå jämvikt och vid vattenbrist i leran 
kommer Na⁺ jonerna att vara hårt bundna till dessa lermineral. När vatten infiltrerar i 
marken och skapar fuktiga förhållanden kommer Na⁺ jonerna att kunna lösas ut, och 
ge ett extra lager över varje lerpartikel. Natriumjonerna kommer att befinna sig i det 
överliggande lagret och vara sammanhängande med ett underliggande lager 
anjoner, alltså positivt laddade joner, från lerpartiklarna. Vid suspendering av 
lerpartiklarna i marken, uppkommer en frånstötande kraft mellan lerpartiklar som har 
samma laddning. När det gäller sötvatten kommer den frånstötande kraften att vara 
starkast medan den avtar med ökande salthalt. En ökad salthalt skapar en 
flockulering av partiklarna, vilket är när partiklarna sammanfogas. Vilket sätt 
lerpartiklarna väljer att flockulera, är beroende på kollisionen mellan partiklarna, vilket 
lermineral det är, temperaturen och det organiska innehållet. Om partiklarna 
ansamlas till större samlingar kommer det att blidas hålrum i strukturen och en 
oordnad koordination vid den snabbare sedimentationen av leran. Detta gör leran till 
en så kallad kvicklera, då det krävs en större porositet för att den ska kunna vara 
kvick (Rankka et al., 2004) och den ökade porositeten gör att leran kan innehålla mer 
vatten än andra leror (Eriksson et al., 2011). 

Denna lera har i Sverige främst avsatts efter den senaste istiden (Weichsel) och 
då som postglaciala sediment i havet (Rankka et al., 2004). Avsättningen har skett i 
Östersjön och Västerhavet, främst i saltvatten men också bräckt vatten. När 
saltkoncentrationen urlakas, genom infiltrationen i samband med nederbörden, 
tappar kvickleran sin struktur, banden mellan natriumjonerna och anjonerna bryts (vid 
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exemplet med illit ovan) och leran blir känslig för vibration i marken. Urlakningen av 
saltinnehållet sker under en kortare geologisk tid, på några tusen år och påbörjas 
efter det att marken kommer över havsytan genom landhöjningen. Leran är väldigt 
instabil men kan hålla sig fortsatt stabil, så länge den inte utsätts för störning. När 
den kollapsar, blir den mer eller mindre flytande (”kvick) och rinner eller flyter iväg 
utmed en lutning som en typ av jordskred (Eriksson et al., 2011). 
 

2.5 Påskyndande faktorer för jordskred 
Jordskred kommer alltid att ske på naturlig väg, men däremot kan antalet och 
frekvensen av skred påverkas och variera stort beroende på hur man agerar vid 
anläggningsarbeten som vägbyggen och vid uppförandet av byggnader, genom 
avverkning av skog o.s.v. Genom utökad bebyggelse av hus och vägar ökar den 
pådrivande kraften och kan öka trycket på skredkänslig mark. Det leder till att stabil 
mark blir instabil och ger högre risk för att jordskred sker. Andra faktorer är 
exempelvis att vid asfaltering och i samband med avverkning av stora skogsarealer, 
så påverkas markens upptag av vatten negativt, vilket leder till att avrinningen kan 
öka, vilket i sin tur leder till ökad erosion av marken (Keller & Dawsonera, 2012). 
Detta kan exempelvis leda till ökad frekvens av slamströmmar i ett område 
(Highland, 2004). Avskogningen leder också till vibrationer i marken, vid 
avverkningen och vid transporter av trädstammar från platsen, samt en minskning av 
stabiliteten i marken då träden huggs ned, då de stabiliserande rötterna försvinner 
(Keller & Dawsonera, 2012). 

I framtiden kan jordskreden komma att öka på grund av klimatförändringar. En 
väntad effekt är bland annat en ökad avsmältning av världens isar och som en följd 
av detta kommer havsytenivån att höjas vilket även kommer att påverka Sveriges 
kustområden. En annan effekt av klimatförändringen för regioner som Sverige är en 
ökad nederbörd, vilket kommer att påverka avrinningsområden och sjöar som 
exempelvis Göta älv och Vänern. Detta leder till en rubbning av stabiliteten då 
avrinningen och vattennivån ändras, vilka är faktorer som starkt påverkar stabiliteten 
hos skredkänslig mark. Ökad erosion av vattenflödet hos den nedre delen av en 
sluttning minskar den mothållande kraften och bidrar till en instabilare sluttning. 
Ytterligare en effekt är att varmare klimat och ökad nederbörd har inverkan på 
markens fuktighet, exempelvis då avdunstningen ökar, vilket kan leda till att lerlagren 
spricker och förlorar sin stabilitet (SGU, 2012). 
 

3 Geologin omkring Göta älv och Karlstad 
Berggrunden runt Göta älv består mestadels av gnejser med inslag av kvarts och 
diabas (SGI, 2012). Berggrunden hör till den Baltiska skölden som sträcker sig över 
hela Finland, delar av Norge och stora delar av Sverige, vilken består av prekambrisk 
urberggrund (Nationalencyklopedin, 2014). 

När det gäller de kvartära avlagringarna domineras de av glaciala och postglaciala 
avsättningar, med dominans av lera och siltiga jordar. Det förekommer glaciala 
avlagringar som morän, glaciofluviala avsättningar som isälvsmaterial och 
postglaciala avsättningar i form av exempelvis svallsediment och fluviala sediment, 
samt organogena bildningar som torv. Ler- och siltsediment är avlagringar från den 
tidigare havsbottnen då marken låg under havsnivån. Dessa har på grund av 
landhöjningen nått ovan vattenytan och utgör nu landytan. Genom den pågående 
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erosion som fortgått i området under postglacial tid, exempelvis när det gäller 
strandkanterna längs med älvar, har det skapats brantare sluttningar längs med 
älvarna vilket ger en större risk för jordskred i dessa områden. 

På botten i det hav som täckte området från början avsattes glaciallera och från 
tiden efter den senaste inlandsisens (Weichsel) avslutning, ca 10 000 år sedan, har 
marken höjts mellan 100-130 m ovan havsytan. Delar av glaciala leran eroderades 
av vågprocesser (svallning) i samband med transgressionen, när havsytan höjdes 
snabbare än landhöjningen, och avsattes på nytt som postglaciallera. Även sand och 
grus avsattes som svallmaterial på grund av kustprocesser under denna tid. 
Eftersom havsvattnet var salthaltigt flockulerades lerpartiklar, vilket har bidragit till 
bildandet av kvicklera, vilket gör att det är ett område med stor risk för jordskred (se 
tidigare beskrivning om kvicklera) (SGI, 2012). 

Även Karlstad ligger i de delar av Sverige som har en prekambrisk urberggrund 
(SGU, 2014). Glaciala processer i samband med inlandsisen har påverkat hela 
området och efterlämnat omfattande avsättningar och landformer från inlandsisen 
och från själva isavsmältningen. De södra delarna av Karlstadsområdet ligger under 
högsta kustlinjen, vilket betyder att dessa områden på samma sätt som Göta älv 
området under en period har legat under havsytan efter inlandsisens avsmältning 
och därmed varit havsbotten innan området kom ovanför vattenytan genom 
landhöjningen (Björndahl, 2008). På grund av detta finns det även i dessa områden 
mycket silt och lera, vilka kan innehålla en hög vattenhalt (SGU, 2014). 
 

3.1 Algoritmen 
I GIS-kartan nedan (figur 6) visar de röda, gula och rosa rutorna de områden som 
varit föremål för undersökning och analys i projektarbetet. Dessa rutor visar de 
områden där metoden med s.k. algoritm har använts (se metodbeskrivning nedan). 
De flesta områdena täcker Göta älvområdet, medan ett fåtal täcker områden omkring 
Karlstad. I dessa områden hittas, som beskrivits ovan, jordlager som är täckta med 
olika typer av leror, sand och silt samt vissa grövre material och vilka är klassade 
som riskabla för jordskred. Andra jordlager utesluts då dessa normalt inte ligger i 
riskzonen för förekomsten av jordskred. 
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Figur 6. Karta med färgade rutor som visar de områden där metoden med algoritm har 
använts (data från Sveriges Geologiska Undersökning och karta från Lantmäteriet [00601]). 

Metoden med algoritm har använts för ett antal områden i Sverige och då med olika 
arealstorlekar, där sedan jordlagren har utvärderats i förhållande till lutnings-
gradienten i topografin. Finns ostabila jordlager i en terräng där lutningskriterierna är 
uppnådda för skredrisk, klassas dessa områden som ostabila. Ett ostabilt område är 
således ett område som genom uträkning via algoritmen uppfyller ett förhållande 
mellan jordlager och marklutning där risken för jordskred är stor. 

Lutningskriterierna har förhållandet 1:10, d.v.s. längden är 10 gånger höjden av 
lutningen. Är höjdens förhållande till längden större än 1:10 anses lutningen ha en 
sådan potential för att ett jordskred ska kunna ske och platsen klassas som instabil. 
Är förhållandet mindre än 1:10, klassas området som stabilt, eftersom där finns ingen 
eller lite potential för att jordskred ska ske (SGU, pers. komm. 2014). 
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Figur 7. Äldre skredärr som använts för att utvärdera algoritmen (data från Sveriges 
Geologiska Undersökning och karta från Lantmäteriet [00601]). 

Varje område har beräknats genom algoritmen två gånger, där den första 
beräkningen avser det s.k. värsta fallet och den andra beräkningen avser det s.k. 
bästa fallet. Dessa olika fall skiljer sig dels i typ av jordartslager och hur stora ytor 
dessa jordartslager täcker. I det värsta fallet har ostabilt klassade jordartslager en 
större utbredning än vad de har i de bästa fallen. De bästa fallen innehåller finare 
material som lera och silt av den mer finkorniga klassen och gyttja, medan det värsta 
fallet innehåller samma som i de bästa fallen men det förekommer även 
grovkornigare material av lera, silt och gyttja, samt att det även förekommer sand, 
grus och torv. I bilaga 1 finns en förklaring för att ge en mer ingående förståelse över 
alla typer av sediment och avsättningar som förekommer i de två olika typerna av 
algoritmer och hur dessa skiljer sig åt. Det värsta fallet representerar i korthet de fall 
då jordskred kan ske över större ytor och i grovkornigare material och det bästa fallet 
de fall då dessa oftast enbart sker i det finkornigare materialet. 
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För att kunna utvärdera hur dessa algoritmer fungerar, har algoritmen testats på 
gamla skredärr. I figur 7 redovisas de äldre skredärr som valts för att utvärdera 
algoritmen. All information om algoritmen har erhållits muntligt och via opublicerat 
material via datafiler och tabeller från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU, 
pers. komm. 2014). 
 

4 Metod 

4.1 Jämförelse av algoritmen med skredärr 
För att kunna utvärdera algoritmen har uppgifter om äldre skredärr använts från 
SGU. Metodiken för utvärderingen har tillhandahållits av Caterina Melchiorre vid 
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Den färdiguträknade 
algoritmen resulterar i två versioner, en för de bästa fallen (scenariot) och en för de 
värsta fallen (scenariot). Algoritmen resulterar även i en beräkning av i vilka områden 
förhållandet mellan jordlagren från jordartskartan och lutningen är bedömda som 
ostabila. Algoritmen utfaller i 5 olika klasser i form av rasterfiler till GIS (Geografiska 
Informationssystem). Rasterfilerna är uppbyggda i pixlar, som foton, som i detta fall 
motsvarar att varje pixel har en area av 2 x 2 meter, alltså en ruta om 4m². Klasserna 
som erhålls i rasterfilerna 1-5, står för olika bedömningar som uträknats genom 
algoritmen. Bedömningarna redovisas i tabell 2 nedan. I denna tabell står uttrycket 
”SlopeAlgo” för lutningskriterierna i algoritmen, alltså förhållandet 1:10 som nämns i 
avsnittet algoritmen. När det är uppfyllt eller om lutningen är ännu brantare är alltså 
SlopeAlgo uppfyllt. 

Tabell 2. Rasterfilerna över algoritmens beräkningar i tabellform. Tabellen visar hur lutningen 
och jordlagren ser ut i de olika klasserna, samt om dessa uppfyller kraven algoritmen har för 
att bedöma marken som ostabil eller stabil (data har fåtts från SGU). 

1. Jordlagret och slopeAlgo är uppfyllt Ostabilt 

3. Bara jordlager uppfyllt Stabilt 

4. Vatten och sjöar etc 

5. Jordlagret och slopeAlgo ej uppfyllt Stabilt 

 

Uppgifterna kring de äldre skredärren (data från SGU) är från början inte i formen av 
rasterfiler, vilket gör att dessa måste omvandlas i GIS innan de går att använda med 
algoritmen. De behöver inte vara i rasterformat från början utan kan istället enkelt 
göras om till något som kallas polyline i GIS. Då omvandlas ursprungssymbolerna till 
linjer och går därigenom att användas och beräknas tillsammans med algoritmen. 
Data om skredärren och själva algoritmen består av egna så kallade attributtabeller i 
GIS med olika data om själva filerna. Efter att skredärren lagts som linjer, kan dessa 
data räknas samman till en ny tabell. Det som då erhålls i tabellerna är arean av hur 
stor del av linjerna, d.v.s. skredärren, som träffar de olika klasserna i algoritmen. 
Klass 1 i algoritmen är den man använder sig av, då denna visar vilka områden som 
uppfyller förhållandet mellan jordarter och lutning som bedömts ha potential för 
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jordskred. Alla skredärr som är inom arean för algoritmens bedömning nr 1 är därför 
klassificerade korrekt och algoritmen har beräknat rätt, d.v.s. när skredärr klassas 
som 1 i algoritmen bedöms dessa ha en 100 procent rätt klassificering. Det betyder 
då att algoritmen har förutspått rätt vad gäller ostabiliteten i marken och att det finns 
en potential för att jordskred kan ske. 

Däremot om delar av skredärrslinjerna hamnar i klassen 3 eller högre, kommer 
algoritmen inte bedömas att ha helt rätt vid klassning av skredärret. Är arean av 
skredärr väldigt liten i klass 3 men domineras av klass 1 kan denna hamna på en 
slutgiltig bedömning av 95 procent rätt klassificering. Detta fås inte direkt i procent av 
tabellerna, utan räknas ut i Excel, efter det att de gemensamma tabellerna erhållits. 
Avsikten är att få fram hur många procent av skredärrens area som är klassade som 
100 procent rätt, det vill säga hur stor area av skredärren som hamnat i algoritmens 
bedömningsområde 1, som är det samma som ostabilt. 

Alla områden mellan Göteborg och Karlstad bedöms sedan var för sig, med hjälp 
av var sitt diagram. Diagrammen visar en kurva över antalet skredärr och hur bra de 
överensstämmer med klassningen av algoritmen. Mer exakt visar dessa hur många 
procent av skredärren som överensstämmer med de områden som enligt algoritmen 
bedömts vara ostabila. Detta utförs två gånger för varje skredärr, eftersom man 
bedömer klassningen efter både det värsta scenariot och det bästa scenariot. 

För att kunna få ett bra och trovärdigt resultat, används algoritmen i de områden 
där det finns 40 registrerade skredärr eller fler. De områden som har färre än 40 
skredärr har inte använts då det ger en osäkerhet i utvärderingen. Områdena med 40 
skredärr eller fler har sedan placerats i ett gemensamt diagram med en linje för varje 
område för att lättare kunna jämföra dessa med varandra. Detta utförs två gånger, 
med ett diagram för de värsta fallen (scenariot) och ett över de bästa fallen 
(scenariot). I dessa diagram underlättas bedömningen av algoritmens säkerhet i 
områdena, både för bästa och för värsta fallen. 

Det har även framställts ett diagram där alla skredärren för alla områden 
sammanställs till en graf, men fortfarande ett diagram för varje fall. Det blir då en mer 
allmän bedömning av hur bra algoritmen har klassificerat skredärren. 
 

4.2 Klassificering av skredärrens utseende 
För att kunna beräkna vilket typ av utseende skredärren har och vilken typ av skred 
de troligtvis motsvarar, krävs mått över omkretsens längd, maximala längden, 
maximala bredden och utloppsbredden av skredärret (figur 8) (Quinn, 2009). 



15 
 

 

Figur 8. Princip för beräkning av skredärrens utseende, vilket kräver uträkning av dessa 
variabler (med tillstånd från Quinn, 2009). 

Med hjälp av dessa mått kan ett längdförhållande (Rl), ett breddförhållande (Rw) 
och ett omkretsförhållande (Rp) räknas fram för varje skredärr. Dessa resultat kan 
sedan sammanställas i ett diagram, med varsin trendlinje. I detta diagram är det 
trendlinjen som visar förhållandet mellan Rl och Rw det som är viktigt. Denna räta 
linjens ekvation används för att klassa in skredärren efter rörelsemönster i klass 1-4. 
Denna metod har använts enlig de beräkningsförhållanden som Quinn (2009) vid 
Queens University har tagit fram efter fältarbete. Han upptäckte då att det fanns ett 
samband mellan olika parametrar i utseendet hos skredärr och skredets rörelse. Det 
samband han fann var mellan Rl, Rw och Rp, samt vilket rörelsemönster skreden 
oftast har. De gränsvärden som Quinn då fick fram, används för att få fram 
gränsvärden vid beräkningar i andra sammanhang för skredärr som man vill klassa in 
efter rörelsemönster. Grundvärdena av gränsvärden från Quinn ses i tabell 3, där 
man även kan se vilket gränsvärde som ger vilken klass. 

Efter det att gränsvärden är uträknade kan varje skredärr börja klassas efter 
rörelse. Detta utförs genom att deras egna Rp-värden ersätter x-värdet i den räta 
linjens ekvation, som erhållits i ett tidigare skede i processen. De slutliga värdena 
som varje skredärr erhåller, klassas in efter de gränsvärden man räknat fram. I dessa 
olika klasser av rörelsemönster står klass 1 för plana skred eller lerskred (eng. 
”lateral spread”), klass 2 för komplexa skred (alltså en blandning av flera rörelser) 
eller vilket skred som helst och 3-4 för moränskred (eng. ”flow slide”). Hur dessa 
klasser ser ut visas i figur 9. 

För att sedan kunna bedöma om algoritmens klassificering av skredärren (som 
utförts efter jordarts- och lutningsförhållanden) fungerar bättre för vissa typer av 
rörelsemönster, mellan klass 1-4, sätts dessa samman i diagram. Där utläser man 
sedan hur många procent rätt algoritmen bedömt områden som ostabila för varje typ 
av rörelsemönster, vilket ger en utvärdering av om algoritmen fungerar bättre för 
vissa typer av jordskred än andra. 
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Tabell 3. Klasser för olika utseenden av skred, samt vilka gränsvärden som Quinn tagit fram 
för de olika klasserna (modifierad tabell från Quinn, 2009). 

Klasser för utseenden av skred Rp-värden från 
Quinns gränsvärden 

1 <2 
2 >2 
3 >4 
4 >7-8 

 

 

Figur 9. Exempel på olika typer av utseenden som används för att klassificera skredärr, där 
1 är lerskred/plana skred, 2 är komplexa eller vilka som helst för skred och 3-4 är 
moränskred (med tillstånd från Quinn, 2009). 

5 Resultat 

5.1 Jämförelse av algoritmen med skredärr 
I diagrammen nedan (Figur 10-11) redovisas hur rätt algoritmen träffat efter 
utvärdering med gamla skredärr i de områden som innehåller fler än 40 skredärr. 
Varje linje representerar ett geografiskt område och visar förhållandet mellan andelen 
skredärr och andelen av algoritmen rätt klassificerade skredärr. 

Det första diagrammet är resultatet av klassificering gällande de värsta fallen 
(scenariot) av algoritmen (Figur 10) och det andra över de bästa fallen (scenariot) 
(Figur 11). Som nämnts tidigare har dessa olika typer av fall olika typer av 
jordartskriterier och klassificeras därför med samma skredärr i samma områden men 
i två olika fall. 
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Figur 10. Hur bra algoritmen har klassificerat skredärren i de områden som innehåller fler än 
40 stycken skredärr, i de värsta fallen (data från SGU). 

 

Figur 11. Hur bra algoritmen har klassificerat skredärren i de områden som innehåller fler än 
40 skredärr, i de bästa fallen (data från SGU). 

För att kunna förstå vilka områden det rör sig om, som har fler än 40 skredärr, har 
kartor tagits fram i GIS (Figur 12-13) efter att algoritmen beräknat jord- och 
lutningsförhållanden. Det är en karta över klassningen av de värsta fallen (scenariot) 
respektive ett av de bästa fallen (scenariot). I dessa kartor syns tydligt vilka skredärr 
som algoritmen klassat rätt, bra och mindre bra. Det finns även mer ingående kartor 
över Göteborg och Karlstad i Bilaga 2-5. 
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Figur 12. Karta över områden med fler än 40 skredärr, de röda rutorna, samt hur bra de olika 
skredärren bedömts av algoritmen. Denna kartbild visar utvärderingen för de värsta fallen 
(scenariot) (data från Sveriges Geologiska Undersökning och karta från Lantmäteriet 
[00601]). 
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Figur 13. Karta över områden med fler än 40 skredärr, de röda rutorna, samt hur bra de olika 
skredärren bedömts av algoritmen. Denna kartbild visar utvärderingen för de bästa fallen 
(scenariot) (data från Sveriges Geologiska Undersökning och karta från Lantmäteriet 
[00601]). 
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För att få en helhetsbild av alla skredärr, som använts i de valda områdena, har ett 
diagram tagits fram över de värsta samt de bästa fallen (Figur 14). I diagrammet kan 
man se hur rätt algoritmen klassificerat alla skredärren. Totalt har 575 skredärr 
använts i klassificeringen och 37 stycken av dessa befinner sig i två olika områden i 
diagrammet men på samma ställe geografiskt. Dessa 37 skredärr är alltså troligtvis 
redovisade dubbla tillfällen, men bedöms inte ha påverkan på slutresultatet. 

 

 

Figur 14. Utvärdering av hela området för alla skredärr som använts, alltså hur bra 
algoritmen fungerat i de värsta samt de bästa fallen (data från SGU). 

 

5.2 Klassificering av skredärr 
De första stegen av klassificering av skredärren utförs, som nämnts tidigare, genom 
att beräkna den räta linjens ekvation av förhållandet mellan längd, bredd och omkrets 
hos skredärren (figur 15). Detta behövs för att få fram vilka gränsvärden som ska 
användas för att klassa in skredärren efter rörelsemönster. De gränsvärden som 
erhållits ur ekvationen med Quinns typvärden ses i tabell 4 nedan. 
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Figur 15. Förhållandet mellan de tre storheterna bredd, längd och omkrets av skredärren. 
Räta linjens ekvation mellan förehållandet av dessa storheter behövs för framtagandet av 
vilka gränsvärden som ska användas för de olika klasserna (data från SGU). 

Tabell 4. Framtagna gränsvärden för de olika klasserna (data från SGU). 

Klass Gränsvärden 

1 <1,7 

2 >1,7 

3 >2,8 

4 >4,5 

 

Slutresultatet som erhållits av klassningen efter rörelsemönster har redovisats i 
diagram (figur 17) för de olika klasserna (1 till 4), där redovisas även hur korrekt 
algoritmen klassificerat skredärren för de olika klasserna 1-4. Detta kan ses i figur 
16-17 nedan. Klass 1 är lerskred eller plana skred, klass 2 komplexa och övriga 
skred och klass 3-4 är moränskred. Det har gjorts ett diagram över de värsta fallen 
och ett över de bästa fallen. 
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Figur 16. Hur bra de olika klasserna av rörelsemönster, utifrån skredärr, är klassificerade 
med algoritmen. I detta diagram redovisas de värsta fallen (data från SGU). 

 

 

Figur 17. Hur bra de olika klasserna av rörelsemönster, utifrån skredärr, är klassificerade 
med algoritmen. I detta diagram redovisas de bästa fallen (data från SGU). 
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6 Diskussion 
Algoritmberäkningar över förhållandet mellan jordlagren och lutning finns inte för alla 
områden som var avsedda att studera. Därför kan inte utvärderingar göras över alla 
skredärr som finns tillgängliga mellan Göteborg och Karlstad. Det är dessutom 
ganska många skredärr som inte kunnat utvärderas vilket ger en viss osäkerhet i 
bedömningen av algoritmen. Ett större antal skredärr skulle kunna öka säkerheten i 
utvärderingen av algoritmen. I denna studie används totalt 575 skredärr, vilket ändå 
kan anses vara ett tillräckligt stort antal för att med god säkerhet kunna utvärdera 
metoden. För att uppnå det bästa resultatet vore det bra om alla skredärr i hela 
Sverige kunde utvärderas med algoritmen. Men även om mer data finns för andra 
delar av Sverige krävdes en geografisk begränsning för att klara denna studie inom 
tidsramen. 

Vissa områden där algoritmen använts överlappar varandra, vilket kan ha gett små 
fel i beräkningarna eftersom det då finns en risk att skredärr som överlappar 
varandra kan ha använts dubbelt. Totalt är det 37 skred som överlappar varandra, 
vilket uppstått då de befinner sig i två olika områden geografiskt. Men eftersom detta 
inte är ett speciellt stort antal och då alla dessa inte befinner sig på samma ställe, 
utan ligger utspridda, bedöms projektets resultat ändå som relevant. Det är ändå en 
felkälla som är värd att uppmärksamma och som man bör försöka undvika i fortsatta 
studier. 

Som framkommer i resultatet (figur 11-12) är den algoritmiska metoden inte helt 
säker. I de första diagrammen i resultatdelen kan man se att de värsta fallen 
(scenariot) visar mycket bättre slutresultat än vad de bästa fallen (scenariot) gör. 
Detta är dock ganska självklart eftersom de värsta fallen har ett större spann med 
ostabila jordlager än vad som är fallet med de bästa fallen. Det kan därför antas från 
början att det bör bli ett bättre resultat för algoritmen med de värsta fallen, vilket 
bidrar till bedömningen om resultatet är relevant. 

Som kan ses på kartbilderna (figur 13-14), som visar klassificeringen av 
algoritmen geografiskt, förekommer de flesta skredärr vid Göta älv och andra 
vattendrag i området. I dessa områden bör marken vara ostabil då det kan finnas 
förekomster av kvicklera avsatt under den tid området låg under havet. Främst i de 
värsta fallen (scenariot) (figur 13) kan algoritmens bedömning av marken anses vara 
mycket trovärdig (många gula ytor för skredärr). De gulmarkerade skredärren, som 
även ses på kartan, är de skredärr som algoritmen klassat mycket bra eller helt rätt. 

Som nämnts tidigare har troligtvis 37 skredärr överlappat varandra (Figur 15), men 
då 575 skredärr använts totalt så är dessa 37 överlappande skredärr inte speciellt 
avgörande för resultatet. Det förekommer överlappning i både de värsta och bästa 
fallen vilket heller inte påverkar bedömningen av algoritmen för de olika fallen. Detta 
diagram kan därför anses vara högst trovärdigt och med relevanta resultat. 
Resultatet pekar på att i de värsta fallen är ca 15 % fler skredärr rätt klassade till 100 
% än motsvarande beräkning vid de bästa fallen. Omkring 65 % av alla skredärren 
för de värsta fallen har klassificerats helt rätt, vilket är en hög andel av de klassade 
skredärren. Det ger att algoritmen med hög säkerhet beräknat förhållanden mellan 
jordlagren och lutningen, och det ger hög säkerhet i bedömning av att området inte är 
stabilt. Risken för jordskred enligt algoritmen är därför större än 50 procent. En faktor 
som gör det svårt att precisera var skreden kommer att ske vid de värsta fallen, är att 
de har större områden med ostabilt jordlager än de bästa fallen. De bästa fallen har 
resulterat i att mindre än 50 % av alla jordskreden i området (figur 15) har 
klassificerats till 100 % korrekt med algoritmen. Detta betyder att denna algoritm inte 
fungerat lika bra som vid de värsta fallen, men ändå har 70 % av alla skreden 
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klassificerats 70 % eller bättre. Det visar att mer än hälften av alla skred ändå är 
bättre klassade än 50 % helt rätt. Detta kan bero på att skredärren kan vara långa 
och gå en liten bit utanför de bästa fallens ramar.  

I dessa fall, när många av skreden är långa och går utanför bedömningsfallens 
ramar, blir den gemensamma arean i vissa fall stor och klassas som några procent 
under 100. Även om 50 % av alla skredärr inte är klassade till 100 % rätt, visar den 
ändå tydligt att risken för jordskred är stor, eftersom den största delen av skredärrens 
area ändå är klassad 100 % helt rätt. Därför hamnar många klassningar runt 70-98 % 
rätt av algoritmen, för att viss area hamnar utanför områden som algoritmen klassar 
som ostabila. Det finns andra faktorer som påverkar säkerheten i klassningen av 
algoritmen. Exempelvis kan områden för de värsta fallen även räknas in som 
egentligen inte ligger i riskzonen, alltså områden som inte anses ha förutsättning för 
skred. Det finns även geometriska fel i jordartskartorna som använts för 
beräkningarna av algoritmen. Dessa fel kan vara upp mot 50-75m, vilket kan förklara 
varför algoritmen inte stämmer fullt ut med skredärren. Det finns även en viss 
osäkerhet i var skredärren faktiskt ligger, även om detta egentligen inte är någon 
felkälla av större betydelse för resultaten. Det kan dock förklara varför vissa skred 
hamnar mycket nära en 100 % rätt klassning. 

Resultatet av utvärderingen av dessa båda typer av algoritmer genom gamla 
skredärr visar ett samstämmigt resultat. I de båda scenarierna, d.v.s. värsta och 
bästa fallen, stämmer skredärren bra överens med algoritmens beräkningar av 
skredrisken. Även om alla skredärr inte hamnat på 100 % korrekt klassning av 
algoritmen så ligger de allra flesta skredärren ändå högt i klassningsprocenten. I 
resultaten ses att skredärren som utvärderats mestadels följer algoritmens 
bedömningar och algoritmen kan därför anses med god säkerhet beräkna vilka 
områden som ligger i riskzonen för jordskred. 

Som kan ses i den andra resultatdelen har även skredärren klassats in i 4 olika 
typer av rörelsemönster, vilket erhålls genom att beräkna olika variabler av 
skredärrens utseenden. I området som har studerats ses en tydlig trend att de 
dominanta skredrörelserna som finns är av klassen 1 och 2. Alltså är det mest 
lerskred och de komplexa skreden eller egentligen vilken typ av skred som helst, 
eftersom det inte riktigt går att säga exakt vilken typ av skred eller rörelse det rör sig 
om när det gäller klass 2. I projektet ingick även att se om algoritmen kunde 
bedömas fungera olika bra för olika rörelsemönster. Dock gick det inte att avgöra 
detta då klass 3-4 hade för få skredärr för att en bedömning av detta skulle kunna 
utföras. 

Det är alltid svårt eller t.o.m. omöjligt att göra analyser om vad som kommer ske i 
framtiden, även om detta är eftersträvansvärt när det gäller riskanalyser av 
naturkatastrofer. Detta gäller alla typer av naturkatastrofer vad gäller att finna 
modeller som är hållbara och relevanta för att bestämma framtidsscenarier. Det 
förändrade klimatet, som bl.a. innebär ökade temperaturer och mer nederbörd, 
påskyndar troligtvis och bidrar till en ökning av att fler naturkatastrofer sker. Det är 
något som man bör ha i åtanke vid framtagandet av modeller för att kunna förutse 
eller varna för naturkatastrofer, men detta är även relevant för mindre händelser. Att 
förutspå hur klimatet kommer att påverka sluttningsprocesser som skred i framtiden 
är en fråga med många tänkbara svar, men det är svårt att få fram helt säkra 
modeller. Klimatet kan spela en stor roll för hur skreden kommer att utvecklas, hur 
stora de kommer att vara och när de kommer att ske, utan att forskningen eller olika 
samhällssektorer kan ha några konkreta svar på när det händer. 
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Jordskred kan även ge stora konsekvenser för djur- och växtlivet, men det blir 
oftast mest märkbart för människan och samhällets infrastruktur. Det gör att modeller 
för att förutsäga jordskred på bästa sätt är av stort intresse. Att veta var ett skred kan 
ske räddar inte bara liv utan kan spara mycket stora summor pengar genom att man 
med god planering och säkerhetsåtgärder kan eliminera risker och kostnader för 
återuppbyggnad av hus, vägar o.s.v. Genom god kännedom om riskerna för skred 
kan man även förhindra många problem redan vid planering och innan områden 
bebyggs. 

Problem som kan uppstå, även om man varnar för områden som bedöms vara 
skredkänsliga (med hjälp av olika metoder som exempelvis algoritm), är att enskilda 
människor ofta inte inser konsekvenserna av ett jordskred. Erfarenheten av att vara 
med om ett jordskred inte är speciellt stor och det kan bli en faktor som lätt ignoreras. 
Därför är chansen stor att enskilda individer sätter exempelvis en fin utsikt, 
bekvämlighet eller andra personliga åsikter före sin egen säkerhet. Det är därför av 
stor vikt att exempelvis kommuner har med denna riskbedömning i sina rutiner även 
vid hanteringen av bygglov. 

Andra faktorer som kan påverka jordskred är befolkningstrycket lokalt, regionalt 
och globalt. Eftersom befolkningen på jorden ökar drastiskt blir det allt fler som 
berörs av jordskreden eller som genom sin aktivitet förorsakar dessa. I stora städer 
där befolkningsmängden redan är stor, blir det allt trängre mellan byggnaderna. Detta 
gör att vissa människor blir tvingade att bosätta sig i områden som är i inom 
riskzoner. 

Även om vi använder oss av en algoritm för att veta var jordskreden kan komma 
att ske, är det inte säkert att vi kommer att kunna förhindra dessa eller veta när de 
kommer att ske. Naturen själv kan ge nya förutsättningar för jordskred, exempelvis i 
samband med översvämningar eller jordbävningar. Därför är det viktigt att så långt 
det är möjligt vara förutseende och där det kan vara aktuellt anlägga 
säkerhetsåtgärder som exempelvis skydd och barriärer, välja andra platser för 
anläggningar eller att vid väg- och husbyggen använda tekniker som stabiliserar 
marken. Även vegetation kan vara bra i områden som är i riskzonen för skred, 
genom att rötterna hjälper till att stabilisera marken. Dock kan vegetationen även 
vara negativ, i de fall då den ger en tyngd på en skredkänslig lutning, vilket i sig kan 
förorsaka att själva jordskredet sker. Så vid exempelvis plantering för att öka 
stabiliteten är det viktigt att ha god kännedom om markens beskaffenhet, vilka växter 
som är lämpliga och hur balans uppnås. Varken de naturliga faktorerna eller den 
mänskliga påverkan är med i algoritmens beräkningar och bör därför utvärderas i ett 
fortsatt arbete i områden eller på platser där algoritmen har bedömt det som 
skredkänsligt. Detta för att skapa de bästa förberedelserna och förståelsen för var 
skreden kan komma att ske. 

7 Slutsats 
Utvärderingen av att använda algoritmen vid beräkningar av äldre skredärr visar att 
användandet av algoritmer är en bra metod för att förutse risker för var jordskred kan 
komma att ske. Det ger en bra bild över vilka områden som har stor risk för att 
påverkas av jordskred. I stort har algoritmen klassificerat in både de värsta fallen 
(scenariot) och de bästa fallen (scenariot) mycket bra vilket gör metoden relevant att 
använda. 

Klassningen av skredärren har även visat att i det studerade området förekommer 
flest skred av klassen 1 och 2, och bara ett mindre antal av klasserna 3-4. Det pekar 
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på att det sker flest lerskred eller också komplexa skred eller att det sker skred av 
vilka skredtyper som helst. Algoritmen har inte kunnat bedömas utefter vilken typ av 
skred som den skulle fungera bäst för, beroende på att det fanns allt för få skredärr 
av typerna klass 3-4. 
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Bilaga 1: Alla berg- och jordlager i algoritmen. Här ses kriterier både för de värsta fallen och 
för de bästa fallen (scenarierna). Marken klassas som ostabil vid siffran 1, vilket skiljer sig 
något mellan de olika fallen (tabell från Sveriges Geologiska Undersökning). 
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Bilaga 2: En mer detaljerad karta över hur algoritmen klassat skredärren, omkring Göteborg 
för de bästa fallen (data från Sveriges Geologiska Undersökning och karta från Lantmäteriet 
[00601]). 
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Bilaga 3: En mer detaljerad karta över hur algoritmen klassat skredärren, omkring Karlstad 
för de bästa fallen (data från Sveriges Geologiska Undersökning och karta från Lantmäteriet 
[00601]). 
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Bilaga 4: En mer detaljerad karta över hur algoritmen klassat skredärren, omkring Göteborg 
för de värsta fallen (data från Sveriges Geologiska Undersökning och karta från Lantmäteriet 
[00601]). 
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Bilaga 5: En mer detaljerad karta över hur algoritmen klassat skredärren, omkring Karlstad 
för de värsta fallen (data från Sveriges Geologiska Undersökning och karta från Lantmäteriet 
[00601]). 
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