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Abstract 
Vulnerability Maps in GIS of Tsunami Affected Areas for a Landslide Scenario 
of the Cumbre Vieja Volcano on La Palma, Canary Islands 
Erika Hagerfors & Emelie Lagrosen  

On the Canary Island La Palma there is a volcanic ridge called Cumbre Vieja. During 
an eruption in 1949 a fault system was formed along the western flank of the volcano 
that can be an early stage of a future flank collapse of Cumbre Vieja. During this 
collapse a large volume of rock material will fall into the ocean like a landslide, which 
could lead to the formation of a tsunami. The tsunami could spread over large parts 
of the Atlantic Ocean and to varying extent affect the surrounding continents.  
 There are different theories of how big the landslide will be and if it will collapse 
gradually or as a coherent block. In this study four collapse scenarios with different 
volumes, 20 km3, 40 km3, 80 km3 and 450 km3, are studied more closely. Based on 
these volumes, vulnerability maps are created in GIS covering the island Tenerife 
and the New York metropolitan area. The maps show the land reach of the tsunami 
for each of the collapse scenarios. These maps are thereafter compared with land 
use maps over Tenerife and the New York metropolitan area.       
 Despite the high amplitude of the tsunami wave at the coast of Tenerife, large 
parts of the island will remain unaffected by the tsunami. This is due to, among other 
things, the high altitude of the island. However, most buildings are located along the 
coast, which means that many people are at risk. The New York metropolitan area 
has, on the other hand, low altitude which is one explanation why many coastal areas 
will be affected despite the significant decrease in tsunami wave height. A tsunami 
would have a major impact due to these areas being densely populated. 

Key words: La Palma, Cumbre Vieja, volcanic ridge, fault system, flank collapse, 
tsunami, vulnerability map 
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Sammanfattning 
Riskanalyskartor i GIS över tsunamidrabbade områden vid ett skredscenario av 
vulkanen Cumbre Vieja på La Palma, Kanarieöarna 
Erika Hagerfors & Emelie Lagrosen 

På Kanarieön La Palma finns sprickzonen och vulkanen Cumbre Vieja. Under ett 
vulkanutbrott år 1949 bildades ett förkastningssystem längs vulkanens västra sida 
som skulle kunna vara ett förstadium till en framtida kollaps av vulkanen. Denna 
kollaps skulle kunna leda till bildandet av en tsunami när kollapsmaterial rasar ner i 
havet likt ett jordskred. Tsunamin kan komma att spridas över stora delar av Atlanten 
och i olika grad påverka de omkringliggande kontinenterna.          
 Det finns olika teorier om hur stort jordskredet kommer att bli och om det kommer 
att ske successivt eller kollapsa som en enda enhet. I detta arbete studeras fyra 
kollapsscenarier med volymer av 20 km3, 40 km3, 80 km3 och 450 km3 närmare. 
Utifrån dessa volymer skapas riskanalyskartor i GIS över ön Teneriffa och New Yorks 
storstadsområde som visar hur långt över land tsunamin når vid de olika 
kollapsscenarierna. Dessa kartor jämförs sedan med markanvändningskartor över 
Teneriffa och New Yorks storstadsområde.              
 Trots att tsunamivågen kan bli mycket hög vid Teneriffas kust kommer stora delar 
av ön att undkomma tsunamin, vilket bl.a. beror på öns höga höjd över havet. Då de 
flesta byggnader är belägna vid kusten innebär det att många människor ändå 
riskerar att drabbas. New Yorks storstadsområde är istället lågt beläget, vilket bidrar 
till att många kustnära områden kommer att drabbas trots att våghöjden har avtagit 
väsentligt. Då detta område är mycket tätbefolkat kan en tsunami därför leda till en 
stor påverkan. 

Nyckelord: La Palma, Cumbre Vieja, vulkan, förkastningssystem, kollaps, tsunami, 
riskanalyskarta 
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1. Inledning 
Kanarieöarna är en grupp vulkanöar i Atlanten utanför Afrikas nordvästra kust. På ön 
La Palma finns sprickzonen och vulkanen Cumbre Vieja. År 1949 hade vulkanen flera 
explosiva utbrott vilket resulterade i att förkastningar bildades längs sprickzonens 
västra sida. Dessa förkastningar bidrar till instabilitet av vulkanen och vid ett framtida 
utbrott riskerar den västra sidan av Cumbre Vieja att kollapsa, likt ett jordskred, ner i 
havet (Day et al., 1999). Hur stor del av vulkanen som kommer att kollapsa är 
forskarna inte överens om. Många tror att det mest sannolika scenariot är att 
jordskredet kommer att ske successivt och under ett längre händelseförlopp, men det 
finns även en risk att hela den västra sidan kommer att kollapsa i ett snabbt skede 
som en enda enhet. Vid ett sådant katastrofscenario kan en stor tsunami bildas som 
kan komma att spridas över Atlanten och i olika grad drabba de omkringliggande 
kontinenterna (Løvholt et al., 2008). 

Med hjälp av geografiskt informationssystem (GIS) konstrueras riskanalyskartor 
över New Yorks storstadsområde och Kanarieön Teneriffa, som visar vilka områden 
som skulle kunna drabbas av tsunamin. I figur 8 (bilaga 1) har Kanarieörna och New 
York markerats ut på en karta. Teneriffa valdes för att den är en av de större 
Kanarieöarna som ligger relativt nära La Palma och kommer därför troligtvis att bli 
starkt påverkad av tsunamin. Teneriffa är också en populär turistö med en ganska 
stor befolkningsmängd. För att jämföra med ett område som ligger längre bort från 
vulkanen valdes New York som är en stor och viktig miljonstad. Över respektive 
område skapas några riskkartor som visar hur tsunamin påverkas av bl.a. topografin 
och lutningen av de kustnära områdena. För att kunna konstruera dessa kartor måste 
amplituden på tsunamivågen vara känd när den når land, vilket är information som 
fås ifrån litteraturen baserat på modellering. Kartorna sammanställs sedan i en 
riskanalyskarta som visar vilka områden som har störst risk att drabbas av tsunamin 
samt de områden som tros vara säkra. Denna karta jämförs slutligen med en 
markanvändningskarta för att undersöka vilka typer av områden, såsom 
jordbruksmark och bebyggelse, som riskerar att drabbas. 

2. Bakgrund 
2.1 Kanarieöarna 
Den spanska ögruppen Kanarieöarna består av sju större vulkanöar och flera mindre 
holmar som tillsammans bildar en ca 500 km lång ökedja som sträcker sig i väst-
östlig riktning. De större öarna, från äldst till yngst, är Fuerteventura, Lanzarote, Gran 
Canaria, La Gomera, Teneriffa, La Palma och El Hierro, se figur 1. Ögruppen har en 
lång vulkanisk historia och de äldsta bergarterna, som finns på Fuerteventura, är 
över 20 Ma gamla (Gibbons et al., 2002). Öarna tros ha bildats av en hotspot, dvs. ett 
vulkaniskt område där en mantelplym, p.g.a. temperaturskillnader i manteln, 
genererar magma. Kanarieöarna visar därför flera likheter med t.ex. Hawaiiöarna, 
som även de har bildats av en hotspot (Tarbuck & Lutgens, 2014). 
 Mantelplymen kan förklara den tydliga väst-östliga riktingen på vulkankedjan som 
utgör Kanarieöarna. Allt eftersom den afrikanska litosfärplattan långsamt rör sig 
österut över hotspoten, som i stort sett har ett konstant läge, bildas nya 
undervattensvulkaner genom att magma tränger ut genom sprickor i litosfären. 
Undervattensvulkanerna växer sig med tiden så stora att de till slut når över havsytan 
och vulkanöar bildas. Åldern på vulkanöarna i ökedjan ökar generellt med avståndet 
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från hotspoten, där ön Fuerteventura, som ligger långt österut, är den äldsta och de 
västligaste öarna El Hierro och La Palma de yngsta. El Hierro och La Palma är de 
öar som ligger närmast hotspoten (Carracedo & Day, 2002). 

 
Figur 1. Karta över de sju större Kanarieöarna. Källa: Google Earth (2013a) 

2.2 Vulkanöars olika stadier 
På Kanarieöarna kan man studera och få information om de olika stadierna av en 
vulkanö. Bildandet av en undervattensvulkan är det första och mest aktiva stadiet, 
och de fin- och grovkorniga bergarter som bildas av den stigande magman utgör 
kärnan av vulkanöarna. Trots att dessa bergarter bildas under vattenytan har de 
p.g.a. successiv tillväxt med efterföljande erosion exponerats vid ytan på några av 
Kanarieöarna. Så småningom bildas vulkanöar och ett så kallat sköldbildande 
stadium med fortsatt vulkanisk aktivitet ovanför vattenytan tar vid. Vid detta stadium 
bildas stora sköldvulkaner som karaktäriseras av utbrott längs sprickzoner. Då 
vulkanaktiviteten på Kanarieöarna har ändrat läge består de flesta av öarna av två 
eller flera sköldvulkaner som mer eller mindre överlappar varandra. Efter det 
sköldbildande stadiet avstannar den vulkaniska aktiviteten och erosionsstadiet tar vid 
(Carracedo & Day, 2002). 

De äldre öarna Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria och La Gomera, som 
nådde havsytan för ca 10-22 Ma, har utsatts för erosion under miljoner år. Öarna 
befinner sig i erosionsstadiet med undantag av några få återkommande vulkaniskt 
aktiva perioder. De två yngsta öarna La Palma och El Hierro, som steg ur havsytan 
för ca 2 respektive 1 Ma, är fortfarande i det sköldbildande stadiet och är de två 
Kanarieöar som är mest vulkaniskt aktiva. Huruvida Teneriffa befinner sig i det 
sköldbildande stadiet eller erosionsstadiet har ännu inte fastställts (Carracedo & Day, 
2002). 

Kanarieöarna ligger nära en passiv plattgräns på en av världens äldsta 
oceanplatta från perioden jura (165-176 Ma). Öarna ligger på en havsbotten som 
ökar i djup västerut och når ett djup på ca 4000 m i området vid La Palma och El 
Hierro. Detta gör Kanarieöarna till några av de högsta vulkanöarna i världen, om man 
räknar med de delar av öarna som ligger under vattenytan (Gibbons et al., 2002). 

Då de flesta vulkanöar är belägna på stela, rigida oceanplattor har majoriteten av 
de geologiska strukturer som återfinns på öarna bildats genom deformation av själva 
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vulkanöarna. Trearmade sprickzoner är vanligt förekommande strukturer på 
vulkanöar, även på Kanarieöarna. Dessa sprickzoner utgörs inte av förkastningar 
såsom tektoniska sprickzoner, utan av parallella gångar bildade av stigande magma. 
I takt med att lava tränger ut ur sprickorna bildar sprickzonerna över tid allt högre och 
brantare vulkaniska bergsryggar. Dessa bergsryggar är vanligt förekommande 
formationer på framförallt de yngre Kanarieöarna som ännu inte har blivit utsatta för 
omfattande erosion (Carracedo & Day, 2002). 

Att Kanarieöarna befinner sig i olika stadier kan förklara deras varierande 
geomorfologi där t.ex. de äldsta och kraftigt eroderade vulkanöarna är relativt låga, 
medan de yngre vulkanöarna är branta och höga. Med undantag av de kraftigt 
eroderade öarna Fuerteventura och Lanzarote har Kanarieöarna, till skillnad från de 
flesta andra av världens vulkanöar, branta sluttningar på upp till 20˚ lutning eller mer. 
De branta sluttningarna, tillsammans med den sparsamma vegetationen och den 
låga andelen vulkanutbrott, gör erosion till en viktig landskapskontrollerande faktor på 
Kanarieöarna (Carracedo & Day, 2002). Den begränsade vegetationen och de 
okonsoliderade bergarterna som öarna till stor del består av bidrar till att en stor del 
av nederbörden infiltrerar direkt ner i marken, vilket resulterar i en ökad instabilitet 
och erosionstakt (Horizon, 2000). Den omfattande erosionen gör att de flesta av 
Kanarieöarna karaktäriseras av djupa raviner och kanjoner samt höga platåer och 
bergsryggar (Carracedo & Day, 2002). 

2.2.1 Kollaps av vulkanöar 
Vulkanöar utsätts för flera olika typer av stress orsakade av bl.a. magmatiska 
intrusioner, omgivande vatten, jordbävningar samt cirkulation och termal expansion 
av grundvatten och hydrotermal porvätska. Dessutom är vulkaner delvis uppbyggda 
av svaga okonsoliderade bergarter, där en stor del är pyroklastiskt material, vilket 
resulterar i att sidorna av vulkanerna ofta kollapsar ner i havet. Vanligtvis sker dessa 
kollapser på de yngre, aktiva vulkanöarna där vulkaniskt material kontinuerligt 
ackumuleras tills sidorna blir instabila och rasar (Carracedo & Day, 2002). 

De två viktigaste typerna av kollapser av vulkanöar är vertikala samt laterala 
kollapser. Vertikala kollapser sker när magmakammaren dräneras på magma vid 
vulkanutbrott vilket resulterar i en caldera, där de största exemplaren på 
Kanarieöarna återfinns på Gran Canaria och Teneriffa. Laterala kollapser sker när 
sidorna av vulkaner rasar likt ett jordskred och de största jordskred som har skett har 
varit kollapser av just vulkanöar. Till skillnad från t.ex. Hawaiiöarna, där dessa 
jordskred för det mesta endast sker under vattenytan, sträcker sig jordskred på 
Kanarieöarna ofta långt upp på vulkanen och spektakulära kollapsstrukturer som är 
upp till 20 km långa och 2 km djupa kan bildas. Dessa kollapsstrukturer är bäst 
bevarade på de yngre västligaste Kanarieöarna, där formationen som bildades efter 
den laterala kollapsen av Cumbre Nueva på La Palma är ett exempel på en sådan 
struktur (Carracedo & Day, 2002). 

Stora laterala kollapser av vulkanöar är spektakulära naturfenomen, men dessa 
kollapser är sällsynta och få har observerats av människan. Genom undersökningar 
av havsbotten kring Kanarieöarna, och även runt andra vulkanöar, har man dock 
funnit material från flera historiska jordskred. Åtminstone fjorton större jordskred har 
identifierats omkring de yngre öarna La Palma, El Hierro och Teneriffa, som tros ha 
skett från en miljon år tillbaka i tiden. Dessa jordskred sker i genomsnitt var 100 
000:e år, där det senaste skedde på El Hierro för 15 ka. Några av dessa kollapser 
tros ha haft volymer på 100 km3 eller mer och kan ha orsakat stora tsunamier 
(Abadie et al., 2012). De historiska jordskred som ägt rum på Kanarieöarna har även 
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lämnat turbiditavsättningar på havsbottnen. Undersökningar av några av dessa 
indikerar att jordskreden verkar ha skett successivt under flera stadier, där 
händelseförloppet har varit uppdelat med några timmars eller dagars mellanrum. Ett 
sådant kollapsscenario är mindre katastrofartat jämfört med om hela volymen berg 
skulle kollapsa på en gång, och energin att generera en stor tsunami är kraftigt 
reducerad (Løvholt et al., 2008). 

Sedan utbrottet av Mt. St. Helens, USA, år 1980, då hela den norra delen av 
vulkanen kollapsade, har man insett hur viktiga laterala kollapser är för vulkaners 
utveckling. Dessa kollapser kan leda till allvarliga naturkatastrofer, speciellt om de 
sker på vulkanöar där jordskreden kan föra med sig exceptionellt stora bergsmassor 
som kan generera gigantiska tsunamier när de når havet. Branta vulkanöar kan 
dessutom kollapsa utan att först ha visat någon större förvarnande deformation, men 
sådana typer av jordskred är mest troliga att ske i samband med ett utbrott eller 
intrusion av magma. De katastrofala konsekvenser som en kollaps av en vulkanö 
skulle kunna få har lett till flera studier av vulkanöar runt om i världen som har visat 
indikationer på framtida laterala kollapser. En av dessa vulkanöar är Kanarieön La 
Palma (Day et al., 1999). 

2.3 La Palma 
La Palma är, tillsammans med El Hierro, den ö som ligger längst västerut av 
Kanarieöarna. Ön är den näst högsta i ögruppen och sträcker sig från den 4000 m 
djupa havsbotten till en höjd av 2426 m.ö.h. Den är en av de brantaste vulkanöarna i 
världen med en genomsnittlig lutning på 15-20˚ på delen som är över havsnivån. La 
Palma är, som tidigare nämnts, en av de yngsta Kanarieöarna och ligger precis 
ovanför hotspoten som har skapat ögruppen. På den del som ligger över havsnivån 
kan man tydligt se de olika stadierna av en sköldvulkan, från de upplyfta vulkaniska 
bergarterna längst ned till material bildade av olika felsiska lavaflöden och explosiva 
utbrott ovanpå (Carracedo & Day, 2002). 

Geomorfologin på La Palma karaktäriseras av två tydliga vulkaner, dels den norra 
skölden som består av flera överlappande vulkaner och dels sprickzonen Cumbre 
Vieja i söder, se figur 2. Den norra skölden har varit inaktiv sedan 0,4 Ma, medan 
Cumbre Vieja är den snabbaste växande och mest aktiva vulkanen på Kanarieöarna. 
På La Palma, och framförallt längs Cumbre Vieja, finns flera så kallade “cinder 
cones”. Dessa är konformade formationer bestående av bl.a. pyroklastiskt material 
(Carracedo & Day, 2002). 

2.3.1 Den norra skölden 
Den norra skölden består av en undre del och en övre del. Den undre delen, som 
ligger under havsnivån, bildades för ca 3 Ma och är uppbyggd av bl.a. gångbergarter, 
kuddlava och basaltisk hyaloklastit. Den övre delen består av fyra vulkaner som mer 
eller mindre överlappar varandra. Efter att den äldsta av dessa vulkaner kollapsade 
pågick det intensiv vulkanisk aktivitet i knappt en miljon år, varav vulkanen 
Taburiente bildades av de lavaflöden som hade ackumulerats. Uppväxten av 
Taburiente bidrog till bildandet av en y-formad, trearmad sprickzon som sträckte sig 
över hela ön. Då vulkanaktiviteten förflyttades söderut, och den norra skölden blev 
inaktiv, innebar det att inga höga bergsryggar hann växa till längs denna sprickzon 
på den norra delen av ön. Istället förflyttades vulkanaktiviteten till sprickzonen 
Cumbre Nueva som ligger söder om Taburiente. Cumbre Nueva utvecklades snabbt 
till en lång vulkanisk bergsrygg i nord-sydlig riktning. För ungefär 0,5 Ma blev Cumbre 
Nueva instabil och den västra sidan av bergsryggen, med en volym av 180-200 km3, 
kollapsade ner i havet. Kollapsen bildade en brant bågformad sluttning, se figur 2 och 
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3. I kollapsformationen som uppkom bildades en vulkan som efter omfattande 
erosion bidrog till bildandet av en caldera vid namn Caldera de Taburiente, se figur 2. 
Denna caldera, som är 15 km lång, 7 km bred och 2 km djup, är den mest 
spektakulära geomorfologiska formationen på La Palma och är numera en 
nationalpark (Carracedo & Day, 2002). 
 

 
Figur 2. Karta över La Palma. Källa: Google Earth (2013b) 

2.3.2 Cumbre Vieja 
Efter att hela den norra skölden blivit inaktiv låg La Palma i vulkanisk vila i några 
tusen år. Sedan, för ungefär 0,13 Ma, bildades vulkanen Cumbre Vieja som utgör 
den södra delen av den trearmade sprickzonen. Vulkanen ligger söder om Caldera 
de Taburiente och delvis ovanpå Cumbre Nuevas kollapsstruktur. Under två mycket 
vulkaniskt aktiva perioder av Cumbre Vieja, där den senaste perioden pågår än idag, 
skapades det en bergsrygg av vulkanen. Denna är uppbyggd av sekvenser av lava 
samt pyroklastiskt material och har inte någon central krater utan karaktäriseras av 
utbrott från sprickor längs ryggen och sidorna. Bergsryggen, som sträcker sig i nord-
sydlig riktning, har sin högsta höjd på 1950 m.ö.h. och är mycket brant med en 
lutning på 16-20˚, se figur 3. Från den norra delen av Cumbre Vieja sträcker sig två 
vulkaniska sprickzoner som har varit inaktiva de senaste 8 ka. Dessa bildar 
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tillsammans med Cumbre Vieja en mindre trearmad sprickzon (Carracedo & Day, 
2002). 

Sedan den spanska kolonisationen av La Palma, i slutet av 1500-talet, har 
Cumbre Vieja haft åtminstone sex utbrott, där det senaste inträffade år 1971. Alla 
förutom ett var av basaltisk-tefritisk komposition, medan det som inträffade år 1585 
innehöll fonolit och hade farliga block- och askutbrott. År 1949 pågick det några faser 
av explosiva hydrovulkaniska utbrott vid Cumbre Viejas topp samt västra sida vilket 
fick en del av markytan att spricka upp. Alla dessa sex utbrott sedan 1500-talet 
pågick under relativt kort tid, mellan ca 1-3 månader, och perioderna mellan dem har 
varit omkring 20-60 år, förutom en längre period av uppehåll på 237 år (Carracedo & 
Day, 2002). 

 

 
Figur 3. Perspektivbild av Cumbre Nueva och Cumbre Vieja. Källa: Google Earth (2013c) 

2.3.3 Kollaps av Cumbre Vieja 
Vid Cumbre Viejas utbrott år 1949, som varade i drygt en månad, bildades ett 
normalförkastningssystem längs vulkanens västra sida. Spricksystemet, som 
förmodligen sträcker sig 2-3 km ner i vulkanen, har en generell strykning på 165˚ och 
en västsydvästlig stupning. I samband med utbrottet bildades även en spricka längs 
vulkanens bergsrygg som har tolkats vara en del av denna deformationszon. Denna 
spricka sträcker sig längs nästan hela förkastningssystemet och bildar på vissa 
ställen synliga förkastningsstrukturer såsom smala dalsänkor, med ett djup på några 
meter, samt normalförkastningar. Den västra sidan av normalförkastningarna har rört 
sig vertikalt nedåt och bildat en några meter hög vägg. Förskjutningen av den västra 
sidan av förkastningen, den så kallade hängväggen, har i huvudsak varit vertikal med 
endast en mindre horisontell rörelse. Den vertikala förskjutningen är som störst i den 
mittersta och södra delen av spricksystemet, där den är runt fyra meter (Day et al., 
1999). 

Den västra sidan av Cumbre Vieja är till stor del uppbyggd ovanpå Cumbre 
Nuevas kollapsstruktur som utgörs av en svag sekvens av kollapsmaterial. Denna del 
av Cumbre Vieja kan därför ha varit väsentligt försvagad och mindre stabil under 
större delen av vulkanens historia och alltså redan innan vulkanutbrottet år 1949 
(Day et al., 1999). Lite är dock känt om de geologiska strukturer som ligger under 
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vulkanen då de flesta studier som gjorts endast har varit baserade på observationer 
av markytan. Ett fåtal geofysiska mätningar har gjorts som bl.a. har påvisat densitets- 
och konduktivitetsanomalier under Cumbre Viejas västra sida. Dessa har tolkats visa 
förekomsten av kollapsmaterial från Cumbre Nueva (Garcia & Jones, 2010). 

Då stora laterala kollapser är ett återkommande fenomen på vulkanöar väcktes 
frågan huruvida spricksystemet kunde vara ett förstadium till en framtida gigantisk 
kollaps av Cumbre Viejas västra sida (Day et al., 1999). Nästan 15 år efter att Ward 
& Day (2001) för första gången uppmärksammade ett eventuellt kollapsscenario av 
Cumbre Vieja är olika jordskredscenarier fortfarande ett föremål för debatt. Enligt 
många forskare är ett successivt jordskredscenario, där händelseförloppet är mer 
utdraget, det mest sannolika för kollapsen av Cumbre Vieja. Den uppmärksammade 
teorin föreslagen av Ward & Day (2001), om att ett framtida jordskred där volymer på 
upp till 500 km3 skulle kollapsa samtidigt, har därför fått en del kritik och anses enligt 
många vara osannolik. Detta extremscenario av Cumbre Vieja, där nästan halva 
vulkanen skulle kollapsa ner i havet, ska dock inte avfärdas helt. Ett sådant scenario 
skulle innebära mycket allvarligare konsekvenser och högre risk jämfört med ett 
mindre kollapsscenario (Løvholt et al., 2008). Hur stor volym material som skulle 
kunna kollapsa ner i havet är alltså svårt att förutspå och det finns flera olika teorier 
om hur ett jordskredscenario skulle kunna se ut. Enligt Abadie et al. (2012) är 
volymen av den mest instabila delen av Cumbre Vieja 40-80 km3, men då det är mer 
troligt att jordskredet sker successivt har man antagit att ett jordskred på 20-40 km3 
är det mest sannolika scenariot. Baserat på bl.a. geotekniska metoder har ett 
jordskred på 80 km3 istället klassats som det mest sannolika extremscenariot enligt 
denna artikel. I samma artikel har man också diskuterat ett jordskred med volymen 
450 km3 som har tagits från Ward & Days (2001) scenario på 500 km3, men som har 
gjorts om med noggrannare metoder. Detta jordskredscenario klassas som det mest 
osannolika extremscenariot (Abadie et al., 2012). 

Cumbre Vieja verkar för tillfället dock inte vara i ett extremt instabilt stadium och 
det vulkanutbrott som skedde 1971 på Cumbre Viejas södra och lägre del verkar inte 
ha orsakat någon ytterligare rörelse av förkastningssystemet. Geodetisk övervakning 
sedan 1994 har inte heller påvisat någon betydande rörelse eller seismisk aktivitet av 
Cumbre Viejas västra sida. Detta skulle kunna innebära att en framtida aktivering och 
förskjutning av spricksystemet endast är sannolikt att ske, i alla fall kortsiktligt, i 
samband med eller direkt efter ett vulkanutbrott på Cumbre Viejas norra del (Day et 
al., 1999). 

2.4 Tsunamier 
En tsunami är ett vågfenomen som uppstår vid en förskjutning av en stor volym 
vatten i ett hav eller en stor sjö. Förskjutningen kan orsakas av jordskred, 
vulkanutbrott, iskalvning eller meteoritnedslag, men det vanligaste är att de bildas vid 
seismisk aktivitet på havsbotten, såsom vid jordbävningar. Skalven som uppstår vid 
jordbävningarna är ett resultat av plötsliga rörelser av de oceaniska plattorna. 
Rörelserna orsakar en enorm kraft uppåt som gör att vattenkolumnen reser sig över 
havsnivån och breder ut sig horisontellt p.g.a. gravitationen. Det är inte förflyttningen 
av vattnet som representeras av tsunamier, utan förflyttningen av energin genom 
vattnet. Eftersom denna energi kommer från en kraft från havsbotten förflyttar sig 
energin djupt nere i havet med en hastighet på upp till 950 km/h, beroende på hur 
djupt det är. Amplituden av tsunamivågen ute på öppet hav är väldigt låg, oftast 
under en meter, medan våglängden för det mesta är mycket lång, ca 100-200 km 
(Back, 2011). 
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När tsunamivågen närmar sig land och når grundare vatten minskar hastigheten 
på den främre delen av vågen till några tiotals km/h, vilket beror på friktion från 
havsbotten. Då den bakre delen fortfarande rör sig snabbt resulterar det i att en hög 
brant vattenvägg bildas och sveper in över land. P.g.a. den långa våglängden som 
tsunamivågor har innehåller de mycket mer energi och når kusten med en större kraft 
än vanliga havsvågor (Horizon, 2000). Om vågens dal når kusten innan dess topp 
kan vattnet dras tillbaka, ibland över 1 km, innan det sveper in över land. Hur långt 
över land tsunamin når beror på ett antal faktorer, bl.a. på vågens storlek och period 
samt havsbottnens och kustens utseende (International Tsunami Information Center, 
u.å.). 

2.4.1 Megatsunamier 
Till skillnad från vanliga tsunamier, där det sker rörelser på havsbotten, bildas så 
kallade megatsunamier då en stor mängd material faller ner i havet. De kan bildas vid 
extrema vulkanutbrott, vid meteoritnedslag i havet eller då en stor volym berg plötsligt 
kollapsar ner i havet från en hög höjd likt ett jordskred. Detta leder till att en 
nedsänkning i havet bildas och vattnet förskjuts uppåt, där en del av vattnet breder ut 
sig som vågor och en del slår tillbaka mot kusten. Vågorna som breder ut sig samt 
den våg som slår tillbaka mot kusten kan i närheten av nedslaget bli extremt höga, 
flera hundratals meter, och har oftast relativt korta våglängder. Vågorna som breder 
ut sig över havet består av några större ledande vågor, där den första vågen är 
högst. De ledande vågorna avtar ju längre de färdas, samtidigt som ett oscillerande 
följe av mindre vågor utvecklas (Abadie et al., 2012). När vågorna sedan närmar sig 
en kust ökar amplituden igen och kan bilda en mycket hög vattenvägg (Horizon, 
2000). 

Beroende på hur stor volym berg som kollapsar ner i havet beter sig vågorna lite 
olika. De får t.ex. en högre amplitud och kortare våglängd ju mer berg som kollapsar 
och den högsta amplituden nås då även lite längre bort från jordskredet. 
Kombinationen av en hög amplitud och en kort våglängd bidrar till att lutningen på 
vågorna blir väldigt branta. Även hastigheten på vågorna påverkas något av hur 
mycket material som kollapsar, där en stor volym leder till en något högre hastighet 
av den första ledande vågen (Abadie et al., 2012). 

2.4.2 Tsunamibildning i samband med kollaps av Cumbre Vieja 
Om den västra sidan av Cumbre Vieja skulle kollapsa ner i havet kommer vattnet att 
förskjutas uppåt och en megatsunami kan komma att bildas. Eftersom man inte vet 
hur mycket material som kommer att kollapsa och om det kommer att ske som en 
enda enhet eller mer successivt, är det mycket svårt att säga hur stor den eventuella 
tsunamin kommer att bli (Horizon, 2000). Enligt vissa forskare kan den första vågen, 
precis vid nedslaget, bli 1200 m hög vid ett skredscenario på 450 km3 och 800 m hög 
vid ett scenario på 80 km3 (Tehranirad et al., 2015). Vid en kollaps av Cumbre Viejas 
västra sida skulle tsunamins huvudriktning vara åt västsydväst. Från nedslaget 
kommer tsunamivågen att breda ut sig i en cirkelformad rörelse med flera mindre 
vågor efter sig. När vågen når La Palmas nordligaste respektive sydligaste del 
kommer den till viss del att byta riktning så att den även påverkar den östra sidan av 
ön. Tsunamivågen kommer att nå den näst största staden Santa Cruz de La Palma, 
som ligger på öns östra sida, ca 12 minuter efter jordskredsnedslaget och kan 
komma att vara ca 100 m hög vid dess kust. Då staden är belägen precis ovanför 
havsnivån kommer den därför att bli mycket drabbad. Den största staden på La 
Palma, Los Llanos de Aridane, som ligger på öns västra sida, kommer antagligen att 
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undkomma tsunamin vid ett skredscenario på 80 km3 p.g.a. dess 400 m höga höjd 
över havet (Abadie et al., 2012). 

Trots att huvudriktningen av tsunamin kommer att vara åt västsydväst kommer 
signifikanta vågor även att röra sig österut genom diffraktion runt La Palmas norra 
samt södra spets och mer eller mindre påverka de övriga Kanarieöarna. Det kommer 
att ta ca 1 timme för vågorna att breda ut sig över alla Kanarieöar och den första ön 
som kommer att drabbas av tsunamin är El Hierro. Vid den största Kanarieön 
Teneriffa kommer vågen att nå dess västra spets ca 15 minuter efter kollapsen. 
Tsunamivågen kommer att bli högre vid öns sydvästra sida än vid dess nordvästra 
sida, p.g.a. refraktion och diffraktion vid ön La Gomera. Vid staden Arona, som ligger 
på sydvästra Teneriffa, kommer vågen att anlända ca 18 minuter efter kollapsen och 
vara ca 55 m hög vid ett skredscenario på 450 km3. Efter ca 30 minuter kommer 
vågen att nå den största staden Santa Cruz de Tenerife, som ligger på öns nordöstra 
sida, där den kommer att bli ca 21 m hög. De flesta stora städerna och 
turistområdena på Kanarieöarna är belägna på öarnas östra sidor, vilket innebär att 
de kommer att bli något mindre påverkade av tsunamin (Abadie et al., 2012). Dock 
kommer troligtvis de två största städerna på Kanarieöarna, Las Palmas på Gran 
Canaria och Santa Cruz de Tenerife, att bli starkt påverkade av tsunamin p.g.a. 
deras låga höjd över havet, trots att de ligger på de östra sidorna av öarna (Løvholt et 
al., 2008). 

Tsunamin kommer troligtvis även att nå bl.a. nordvästra Afrika, västra Europa 
samt östra Nord- och Sydamerika. När tsunamin når Marocko i nordvästra Afrika, ca 
1 timme och 20 minuter efter kollapsen, kommer vågen att vara ca 10 m hög vid ett 
skredscenario på 450 km3. När den sedan når Portugal i sydvästra Europa, efter ca 2 
timmar och 20 min, kommer den att vara ca 6 m hög. En ca 4 m hög våg kommer 
även att röra sig in i Medelhavet genom Gibraltar sund (Tehranirad et al., 2015). 

Ju längre tsunamivågen färdas desto lägre blir amplituden och längre blir 
våglängden. När vågen rör sig över den Mittatlantiska ryggen minskar dock 
våglängden p.g.a. att det blir grundare (Løvholt et al., 2008). Ca 4 timmar och 20 
minuter efter kollapsen kommer tsunamivågen att ha rört sig halvvägs över Atlanten 
och bestå av 4-5 ledande vågor, med maximala amplituder på 8-10 m (Tehranirad et 
al., 2015). Vågsystemet blir mer komplext ju längre vågorna färdas, p.g.a. bl.a. 
refraktion, diffraktion och corioliseffekten (Løvholt et al., 2008). När tsunamivågen når 
de grundare områdena vid Nordamerikas östra kontinentalsockel minskar 
våglängden och hastigheten på vågen p.g.a. friktion från havsbotten. Tiden det tar för 
tsunamin att röra sig från La Palma till kontinentalsockeln utanför Nordamerikas 
nordöstra kust är ca 7 timmar och 20 min, medan det till kontinentalsockeln utanför 
Nordamerikas sydöstra kust tar ca 8 timmar och 20 min. Det område i USA där 
vågen antagligen kommer att bli som högst är i North Carolina, där den vid ett 
skredscenario på 450 km3 kan bli ca 6,5 m hög. Den kommer även att bli relativt hög 
i Florida och New York, där den kan bli ca 5 m hög. P.g.a. den v-formade kanjonen 
Hudson Canyon som finns utanför New Yorks kust kommer vågen att böja av mot 
norra New Jersey och den västra halvan av Long Island och på så sätt minska 
tsunamins påverkan på New Yorks hamn (Tehranirad et al., 2015). 

Resultatet från beräkningarna gjorda av Tehranirad et al. (2015) tyder på att 
USA:s östkust kommer att bli starkt påverkad av tsunamin vid ett skredscenario på 
450 km3 och även relativt drabbad vid ett scenario på 80 km3 (Tehranirad et al., 
2015). Dock anses teorin som Ward & Day (2001) föreslog om att vågen skulle 
kunna bli upp till 25 m hög vid USA:s östkust, enligt senare studier vara mycket 
osannolikt (Løvholt et al., 2008). 
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3. Metod 
Arbetet består av två delar, dels en genomförd del i GIS och dels en litteraturstudie. 
Höjddata över New Yorks storstadsområde och Teneriffa hämtas från U.S. 
Geological Survey, USGS (2016) respektive Centro Nacional de Información 
Geográfica, CNIG (2016). Från USGS används höjddatat 3DEP med upplösningen 
1/3 bågsekund och från CNIG används höjddatat MDT05/MDT05-LIDAR. Utifrån 
denna data konstrueras fyra kartor över de två områdena som visar hur de kustnära 
områdena påverkas av tsunamivågen med avseende på olika faktorer. Dessa 
faktorer är topografin och lutningen på de kustnära områdena samt avståndet från 
kustlinjen och kustens påverkan utifrån riktningen på vågen. För att konstruera dessa 
kartor används samma typ av metod som i artikeln skriven av Sinaga et al. (2011). 

I detta arbete studeras fyra olika kollapsscenarier som har tagits från artikeln 
skriven av Abadie et al. (2012), beroende på hur stort jordskredet av Cumbre Vieja 
skulle kunna bli. De olika volymerna av jordskredsmaterial som undersöks är 20 km3, 
40 km3, 80 km3 och 450 km3, som då kommer att generera olika stora tsunamier. Då 
ett jordskred på 20 km3 antas vara det mest sannolika scenariot klassificeras de 
områden som kommer att drabbas av den genererade tsunamin som hög risk. Sedan 
minskar sannolikheten och risken med ökande volym jordskredsmaterial, där t.ex. 
450 km3 klassas som ganska låg risk och mer än 450 km3 klassas som låg risk. I 
detta arbete diskuteras framförallt kollapsscenarierna på 80 km3 och 450 km3, p.g.a. 
att 80 km3 är det mest sannolika extremscenariot och 450 km3 är det scenario som 
skulle leda till störst påverkan, även fast ett sådant jordskred anses vara osannolikt. 

Vid konstruktionen av den karta över Teneriffa som visar hur tsunamivågen 
påverkas av topografin av de kustnära områdena används data från artikeln skriven 
av Abadie et al. (2012). I denna artikel har man med hjälp av numeriska metoder 
undersökt hur hög vågen kan bli vid två olika ställen på Teneriffa för de fyra 
kollapsscenarierna. För att få en uppskattning av hur hög vågen skulle kunna bli runt 
hela ön tas ett medelvärde av dessa två våghöjder för varje kollapsscenario. Med 
hjälp av dessa värden konstrueras en tabell som visar våghöjden längs Teneriffas 
kust vid de olika scenarierna, se tabell 3 (bilaga 2). Exempelvis skulle ett jordskred 
på 450 km3 generera en 38 m hög tsunamivåg. En liknande tabell görs för New Yorks 
storstadsområde, se tabell 4 (bilaga 2), men då våghöjden vid dess kust endast finns 
för 450 km3 beräknas övriga våghöjder genom att använda samma förhållande som 
för våghöjderna vid Teneriffa. Med hjälp av tabellerna konstrueras sedan en karta 
över Teneriffa och en över New Yorks storstadsområde som visar hur tsunamin 
påverkas av topografin, se figur 9 och 13 (bilaga 3). 

Avståndet mellan de kustnära områdena och kustlinjen har betydelse för hur långt 
upp över land tsunamivågen kan nå, t.ex. har områden nära kusten större risk att 
drabbas än områden längre bort ifrån kusten. För att beräkna den maximala sträckan 
som tsunamivågen når över land, Xmax, används formeln från Bretschneider & 
Wybro (1976): logXmax = log1400 + 4/3 log(Y0/10), där Y0 är tsunamins höjd vid 
kusten och fås från de tidigare beräknade värdena. Resultatet av dessa beräkningar 
för varje skredscenario ses i tabell 5 och 6 (bilaga 2) och kartorna gjorda utifrån 
dessa tabeller visas i figur 10 och 14 (bilaga 3). 

Vid konstruktionen av de kartor som visar hur tsunamin påverkas av 
kustområdenas topografiska lutning används tabellen från Van Zuidam (1983), se 
tabell 8 (bilaga 2). Kartorna visas i figur 11 och 15 (bilaga 3) där de röda områdena 
har den lägsta lutningen och klassificeras som hög risk, medan de mörkgröna 
områdena har den brantaste lutningen och klassificeras som låg risk. 
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Riktningen på tsunamivågen i förhållande till hur kusten ser ut påverkar hur långt 
över land tsunamin når. Kustområden som ligger i stort sett vinkelrätt mot 
tsunamivågens riktning blir starkt påverkade av vågens energi och klassificeras som 
hög risk. Kuststräckor som är ungefär diagonala mot vågens riktning klassificeras 
som medium risk medan områden som är mer eller mindre skyddade klassificeras 
som låg risk, se tabell 7 (bilaga 2). Kartorna som konstrueras utifrån denna tabell ses 
i figur 12 och 16 (bilaga 3). 

De fyra delkartorna över Teneriffa och New Yorks storstadsområde som visar hur 
tsunamin påverkas av de olika faktorerna slås sedan ihop i GIS till slutgiltiga 
riskanalyskartor över de två områdena, se figur 4 och 6. Då de olika faktorerna 
påverkar tsunamin olika mycket multipliceras varje delkarta med ett visst värde 
beroende på hur stor betydelse just den faktorn har. Dessa värden bestäms utifrån 
artikeln skriven av Sinaga et al. (2011) som efter modifiering får värdena: 0,517 för 
topografisk höjd, 0,1 för topografisk lutning, 0,184 för avstånd från kusten och 0,199 
för tsunamiriktning. Detta innebär att topografisk höjd, som har det högsta värdet, är 
den faktor som har störst betydelse. 

Slutligen jämförs riskanalyskartorna med markanvändningskartor i GIS för 
Teneriffa och New Yorks storstadsområde. Data hämtas även här ifrån U.S. 
Geological Survey (2016) och Centro Nacional de Información Geográfica (2016). 
Från USGS används markanvändningsdatat National Land Cover Database (NLCD) 
från år 2011 och från CNIG används CORINE Land Cover. Områden som har liknade 
typ av markanvändning slås ihop så att bara fyra kategorier återstår: tät bebyggelse, 
gles bebyggelse, jordbruksmark samt skog och öppna ytor, se figur 5 och 7. 

4. Resultat 
I figur 4 och 6 visas de slutgiltiga riskanalyskartorna över Teneriffa och New Yorks 
storstadsområde. Kartorna visar hur långt tsunamin skulle nå över land vid de olika 
kollapsscenarierna. Om jordskredet skulle ha en volym på t.ex. 450 km3 skulle 
tsunamin nå till gränsen mellan de ljusgröna och mörkgröna områdena. Figur 5 och 7 
visar markanvändningen för Teneriffa och New Yorks storstadsområde. 
 I tabell 1 och 2 visas hur stor del av de olika markanvändningsområdena som 
riskerar att drabbas av tsunamin genererad av de fyra olika skredscenarierna, dvs. 
hur stor del av t.ex. de tätbebyggda områdena som klassificeras som låg, ganska låg, 
medium, ganska hög och hög risk. Tabellerna visar också hur stor del av hela 
området som kommer att drabbas vid de olika skredscenarierna. 
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Figur 4. Sammanställd riskanalyskarta över Teneriffa 

 

Figur 5. Markanvändningskarta över Teneriffa 
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Tabell 1. Resultat efter jämförelse av Teneriffas markanvändningskarta och riskanalyskarta 

 Area Låg 
risk (%) 

Ganska låg 
risk (%) 

Medium 
risk (%) 

Ganska hög 
risk (%) 

Hög 
risk (%) Totalt 

Tät 
bebyggelse 

96,06 km2 

(4,73 %) 41,13 29,36 15,70 6,52 7,29 100 

Gles 
bebyggelse 

69,78 km2 
(3,43 %) 41,04 35,94 16,46 2,70 3,86 100 

Jordbruksmark 514,00 km2 
(25,29 %) 63,42 25,83 9,23 0,99 0,53 100 

Skog och 
öppna ytor 

1352,72 km2 
(66,55 %) 84,10 11,90 2,82 0,58 0,61 100 

Totalt 2032,57 km2 
(100 %) 75,36 17,07 5,52 1,04 1,01 100 

 
 

 
Figur 6. Sammanställd riskanalyskarta över New York 
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Figur 7. Markanvändningskarta över New York 

Tabell 2. Resultat efter jämförelse av New Yorks markanvändningskarta och riskanalyskarta 

 Area Låg 
risk (%) 

Ganska låg 
risk (%) 

Medium 
risk (%) 

Ganska hög 
risk (%) 

Hög 
risk (%) Totalt 

Tät 
bebyggelse 

1966,28 km2 

(27,90 %) 86,54 5,02 5,19 1,99 1,26 100 

Gles 
bebyggelse 

2788,37 km2 
(39,56 %) 94,66 1,96 2,06 0,79 0,53 100 

Jordbruksmark 477,10 km2 
(6,77 %) 81,57 1,53 2,63 2,35 11,92 100 

Skog och 
öppna ytor 

1816,37 km2 
(25,77 %) 96,24 0,73 1,22 0,95 0,86 100 

Totalt 7048,13 km2 
(100 %) 91,92 2,47 2,76 1,27 1,59 100 

5. Diskussion 
Cumbre Vieja verkar för tillfället inte vara i ett extremt instabilt stadium och trots 
vulkanutbrottet år 1971 skedde ingen reaktivering eller förflyttning av 
förkastningssystemet under vulkanen. Detta utbrott skedde på Cumbre Viejas södra 
och lägre del, vilket inte verkar vara ett område som är vital för upprätthållandet av 
vulkanens stabilitet. För att ett framtida utbrott ska kunna destabilisera vulkanen och 
leda till en kollaps bör det därför förmodligen ha sitt utbrott längre norrut på vulkanen 
och högre upp på bergsryggen. Det vulkanutbrott som år 1949 bildade 
spricksystemet hade sitt utbrott på just Cumbre Viejas topp, vilket stödjer denna teori. 
Med tanke på att tidsperioderna mellan de senaste sex utbrotten på Cumbre Vieja 
har varit relativt korta, vanligtvis mellan omkring 20-60 år, skulle det statistiskt sett 
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kunna ske ett utbrott mycket snart. Att detta utbrott skulle ske på just Cumbre Viejas 
norra bergsrygg, och därmed kanske orsaka en kollaps, är dock långt ifrån säkert. 
Kanske sker utbrottet på vulkanens södra del eller på de lägre liggande områdena, 
vilket förmodligen inte skulle leda till någon destabilisering av spricksystemet. Då 
stora laterala kollapser av vulkanöar dessutom endast sker i genomsnitt var 
100 000:e år, och det senaste skedde för 15 ka, kan det dröja många tusen år innan 
nästa kollaps. De ovannämnda osäkerheterna kring ett framtida vulkanutbrott och 
efterföljande kollaps gör det omöjligt att förutspå när en framtida kollaps av Cumbre 
Vieja skulle kunna ske. 

Var på Cumbre Vieja utbrottet sker skulle förmodligen också kunna påverka 
storleken på det bildade jordskredet. Då man dessutom vet alltför lite om 
spricksystemets utseende är det svårt att uppskatta volymen på det material som 
kommer att kollapsa ner i havet och typen av jordskredsscenario. Skulle kollapsen av 
Cumbre Vieja ske successivt istället för att kollapsa som en enda enhet, där 
händelseförloppet dessutom är utdraget under flera timmar eller dagar, skulle den 
genererade tsunamin inte bli lika stor. Volymen på jordskredsmaterialet samt med 
vilken hastighet det kollapsar ner i havet är faktorer som påverkar tsunamins 
amplitud. Ju mindre volym berg som kollapsar och ju lägre hastighet det har, desto 
lägre amplitud kommer tsunamin att få. Då dessa faktorer, som tidigare nämnts, är 
svåra att förutspå gör det att storleken på tsunamin inte går att fastställa med 
säkerhet, vilket i sin tur gör det svårt att förutsäga vågens påverkan och graden av 
dess konsekvenser. 

Osäkerheten kring när en framtida kollaps av Cumbre Vieja skulle kunna ske och 
hur jordskredscenariot skulle kunna se ut försvårar eventuella evakueringsprocesser 
vid områden som riskerar att drabbas av den genererade tsunamin. Det faktum att 
Cumbre Vieja dessutom skulle kunna kollapsa utan någon större förvarnande 
deformation innebär att boende på de närliggande Kanarieöarna i värsta fall bara 
skulle få ca 15 minuter på sig att förflytta sig till säkrare områden högre upp på öarna. 
Riskområden i en storstad som New York skulle behöva evakueras på endast 7,5 
timmar, vilket är tiden det tar för tsunamivågen att röra sig över Atlanten och nå New 
Yorks kust. Beroende på jordskredets storlek kan hundratusentals människor i New 
York-området drabbas, och en evakuering av alla dessa på så pass kort tid skulle bli 
kaosartad och i stort sett omöjlig. Inte bara New York utan många andra städer längs 
USA:s östkust samt kustområden längs Sydamerika, Afrika och Europa skulle 
komma att drabbas. Ett skredscenario av Cumbre Vieja skulle därmed kunna 
innebära evakuering av miljontals människor boende längs kusten vid Atlanten. En 
sådan omfattande evakuering skulle dock troligtvis inte äga rum förrän Cumbre Vieja 
visar tydliga och säkra tecken på att en kollaps ligger mycket nära i tiden. Utan några 
förvarningar om kollaps skulle evakueringsprocessen påbörjas försent, vilket i så fall 
kan leda till att hundratusentals människor förolyckas. Trots osäkerheterna kring 
Cumbre Vieja och dess kollaps bör man alltså vara medveten om att ett jordskred 
skulle kunna innebära förödande konsekvenser. 

Undersökningar på havsbotten av några av de historiska jordskred som ägt rum 
på Kanarieöarna visar att dessa i huvudsak verkar ha skett successivt under flera 
stadier. Ett sådant jordskred skulle generera en mycket mindre tsunami, eller 
eventuellt ingen alls, jämfört med om kollapsen skulle ske som en enda enhet. 
Kollapsstrukturen från Cumbre Nueva på La Palma visar dock att stora jordskred har 
skett tidigare. Trots att Cumbre Vieja i dagsläget inte verkar vara i extremt instabilt 
stadium är det därför inte osannolikt att spricksystemet under vulkanens västra sida 
är ett förstadium till en stor lateral kollaps av vulkanen. Det är kanske därför mer en 
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fråga om när, inte om, en kollaps av Cumbre Vieja kommer att ske och hur 
jordskredscenariot kommer att se ut.  

5.1 Riskanalyskartor 
I början av 2000-talet väckte Ward & Day (2001) stor uppmärksamhet världen över 
då de uppskattade en våghöjd på 20-25 m vid Nordamerikas östkust i samband med 
ett extremscenario på 500 km3 av Cumbre Vieja. Sedan dess har flera studier gjorts 
med mer eller mindre samma volym kollapsmaterial, men där de allra flesta har 
beräknat en avsevärt lägre våghöjd vid bl.a. New Yorks kust. I detta arbete används 
dessa nyare och omarbetade värden på våghöjden vid konstruktionen av 
riskanalyskartorna. Trots den lägre våghöjden visar dessa kartor att stora delar av 
både New York och Teneriffa riskerar att drabbas vid ett skredscenario på 450 km3, 
men även vid en mindre volym på jordskredet. 

Om jordskredet av Cumbre Vieja skulle ha en volym på 80 km3 skulle 7,6 % av 
Teneriffa att drabbas av tsunamin, medan 24,6 % skulle drabbas vid en volym på 450 
km3, se tabell 1. Trots att Teneriffa är belägen så pass nära La Palma och vågen kan 
bli mycket hög vid dess kust, kommer alltså större delen av ön att undkomma 
tsunamin, p.g.a. dess höga höjd över havet. De områden som har störst risk att 
drabbas är bebyggda områden, vilket inkluderar bl.a. bostäder och industri. 
Anledningen till detta är att de är belägna vid kusten p.g.a. den lägre topografin och 
närheten till havet. Exempelvis kommer den största staden Santa Cruz de Tenerife 
samt staden Arona att påverkas relativt mycket, då båda städerna är belägna vid 
kusten. Vid ett jordskred på 80 km3 skulle 26,3 % av Teneriffas bebyggda områden 
att drabbas, medan 59,0 % skulle drabbas vid ett jordskred på 450 km3. Som man 
kan se i tabell 1 kommer en relativt liten del av skogen och de öppna ytorna att 
påverkas vilket beror på att dessa områden i huvudsak ligger långt ifrån kusten och 
högt över havet. 

Då tsunamivågen har transporterats tvärs över Nordatlanten från La Palma till 
New York kommer våghöjden att ha avtagit väsentligt vid stadens kust. Vid ett 
skredscenario på 450 km3 kommer vågen att vara ca 5 m hög vid New Yorks kust, 
medan den kommer att vara ca 2 m hög vid ett jordskred på 80 km3, se tabell 4 
(bilaga 2). Trots den relativt låga våghöjden kommer New York att bli ganska starkt 
påverkad av tsunamin, vilket bl.a. beror på att staden är lågt belägen och att 
kustområdena har låg topografisk lutning. Vid ett jordskred på 80 km3 skulle ca 5,6 % 
av området kring New York att drabbas medan 8,1 % skulle drabbas vid ett jordskred 
på 450 km3, se tabell 2. Det område vid New York som kommer att drabbas mest av 
tsunamin är ön Long Island. Ön är mycket tätbefolkad, speciellt på den västra delen 
där stadsdelarna Brooklyn och Queens ligger. Long Island består i sin tur av några 
barriäröar som även de är mycket tätbefolkade samt ett antal mindre öar bestående 
av mycket våtmark. Alla dessa öar kommer att bli i stort sett helt översvämmade vid 
ett jordskred på 80 km3 eller mer, se figur 6 och 7. Förutom Long Island kommer 
även stadsdelen Staten Island att drabbas relativt mycket samt en liten del av 
Manhattan. Riskanalyskartan visar även att en del kustområden i delstaten New 
Jersey kommer att påverkas av tsunamin, se figur 6. Totalt i New York-området 
kommer 5,9 % av de bebyggda områdena att drabbas vid ett jordskred på 80 km3 
och 9,4 % vid ett jordskred på 450 km3, se tabell 2. Då det bor ca 20,2 miljoner 
människor i New Yorks storstadsområde (U.S. Census Bureau, 2016) kommer en 
stor befolkningsmängd att påverkas, trots de låga procentandelarna. 

Enligt riskanalyskartorna över Teneriffa och New Yorks storstadsområde kommer 
endast de mest låglänta områdena vid kusten att drabbas av tsunamin vid 
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skredscenarion på 20 km3 och 40 km3. Dessa jordskredscenarion skulle dock kunna 
leda till en relativt stor påverkan på både Teneriffa och New York. På Teneriffa skulle 
t.ex. städerna Santa Cruz de Tenerife och Arona att drabbas till en viss del, se figur 
4. I New York-området skulle framförallt de mindre öarna som tillhör Long Island att 
drabbas vid skredscenarion på 20 km3 och 40 km3, se figur 6. Då dessa öar är 
relativt skyddade av bl.a. barriäröar är det däremot inte säkert att de kommer att bli 
påverkade i den höga grad som kartan visar. Detta diskuteras mer under felkällor. 

5.2 Felkällor 
Den metod som används för att konstruera riskanalyskartorna är mycket förenklad 
och tar inte hänsyn till alla de olika faktorer som på olika sätt kan påverka 
slutresultatet av kartorna. Exempelvis studeras endast fyra faktorer som påverkar hur 
långt tsunamin når över land, när det i verkligheten finns ett stort antal faktorer som 
spelar in såsom kustens form, batymetrin och eventuella hinder vid kustområdena 
som t.ex. byggnader. 

Småöar, barriäröar och liknande vid kusten komplicerar även tsunamivågens 
påverkan över land. Enligt riskanalyskartan för New Yorks storstadsområde kommer 
t.ex. nästan alla öar mellan barriäröarna och Long Islands kust att översvämmas helt 
vid ett jordskred på 20 km3, se figur 6. Vågen kommer förmodligen att röra sig in 
bland dessa småöar och påverka dem till viss del, men att dessa skulle drabbas i den 
höga grad som kartan visar är inte särskilt sannolikt då de är relativt skyddade av 
bl.a. barriäröar. En sådan ojämn kustlinje komplicerar därför konstruktionen av 
kartorna i GIS och noggrannare metoder hade behövts för att få mer 
verklighetstrogna kartor. Den metod som används i detta arbete är däremot bra för 
att på ett enkelt sätt få en översiktlig bild av hur de två områdena kan komma att 
drabbas av en tsunami. 

6. Slutsats 
Beroende på hur stort jordskredet kommer att bli visar riskanalyskartorna att relativt 
stora kustområden kommer att drabbas på Teneriffa och i New Yorks 
storstadsområde. Då det bor många människor vid kusten kan tsunamin få en stor 
påverkan i dessa områden. Däremot är det svårt att förutsäga exakt hur tsunamin 
kommer att påverka de kustnära områdena vid Atlanten eftersom det inte går att 
förutspå hur jordskredscenariot kommer att se ut. Det mest sannolika är förmodligen 
att kollapsen av Cumbre Vieja sker successivt vilket i så fall skulle innebära att en 
betydligt mindre tsunami bildas eller eventuellt ingen alls. I värsta fall skulle dock 
konsekvenserna av en kollaps bli förödande och innebära evakuering av miljontals 
människor.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Översiktskarta över norra Atlanten 

 
Figur 8. Karta över norra Atlanten där New York och Kanarieöarna är utmarkerade. Källa: 
Google Maps (2016) 
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Bilaga 2. Riskklassificeringstabeller 
 

Tabell 3. Riskklassificering för Teneriffa 
med avseende på topografisk höjd 

 

Källa: Iida, 1963 

Tabell 4. Riskklassificering för New York 
med avseende på topografisk höjd 

 

Källa: Iida, 1963

 

Tabell 5. Riskklassificering för Teneriffa 
med avseende på avstånd från kusten 

 

Källa: Bretschneider & Wybro, 1976 

Tabell 6. Riskklassificering för New York 
med avseende på avstånd från kusten 

 

Källa: Bretschneider & Wybro, 1976

 

Tabell 7. Riskklassificering för Teneriffa 
och New York med avseende på 
tsunamiriktning 

 

Källa: Diposaptono & Budiman, 2005 

 

Tabell 8. Riskklassificering för Teneriffa 
och New York med avseende på 
topografisk lutning 

 

Källa: Van Zuidam, 1983 

Höjd (m) Risk 

 
0 - 6 
6 - 12 
12 - 16 
16 - 38 
> 38 

 
Hög 
Ganska hög 
Medium 
Ganska låg 
Låg 

  

Höjd (m) Risk 

 
0 - 0,81 
0,81 - 1,6 
1,6 - 2,2 
2,2 - 5 
> 5 

 
Hög 
Ganska hög 
Medium 
Ganska låg 
Låg 

  

Avstånd (m) från 
kusten 

Risk 

 
0 - 708 
708 - 1785 
1785 - 2620 
2620 - 8302 
> 8302 

 
Hög 
Ganska hög 
Medium 
Ganska låg 
Låg 

  

Avstånd (m) från 
kusten 

Risk 

 
0 - 49 
49 - 122 
122 - 186 
186 - 556 
> 556 

 
Hög 
Ganska hög 
Medium 
Ganska låg 
Låg 

  

Tsunamiriktning Risk 

 
Vinkelrät 
Diagonal 
Skyddad 

 
Hög 
Medium 
Låg 

  

Topografisk 
lutning (%) 

Risk 

 
0 - 2 
2 - 6 
6 - 13 
13 - 20 
> 20 

 
Hög 
Ganska hög 
Medium 
Ganska låg 
Låg 
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Bilaga 3. Riskkartor 
 

 
Figur 9. Riskklassificering för Teneriffa med avseende på topografisk höjd 

 
Figur 10. Riskklassificering för Teneriffa med avseende på avstånd från kusten 
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Figur 11. Riskklassificering för Teneriffa med avseende på topografisk lutning 

 
Figur 12. Riskklassificering för Teneriffa med avseende på tsunamiriktning 
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Figur 13. Riskklassificering för New York med avseende på topografisk höjd 

 
Figur 14. Riskklassificering för New York med avseende på avstånd från kusten 

 



25 
 

  
Figur 15. Riskklassificering för New York med avseende på topografisk lutning 

 
Figur 16. Riskklassificering för New York med avseende på tsunamiriktning 
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