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Förord
Den här vägledningen är ett resultat av samverkan mellan Statens geotekniska institut
(SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI),
Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och
Sjöfartsverket (SjöV), som alla direkt eller indirekt arbetar med kartunderlag om ras,
skred och erosion. Samhället behöver planeras och anpassas till de fysiska förutsättningar
som finns och till framtida klimatförändringar. Kunskap om ras, skred och erosion behövs
för att kunna ta långsiktiga hållbara beslut, undvika ekonomiska förluster och förebygga
olyckor.
Arbetet började 2015 då SGI fick i uppgift av regeringen att, tillsammans med SGU,
MSB, SMHI och Lantmäteriet, harmonisera befintliga kartunderlag som gäller ras, skred
och erosion. Myndigheterna samarbetade för att få en överblick över de respektive
kartunderlagen och diskuterade hur harmoniseringsprocessen skulle gå till. Då utkom
också den första utgåvan av denna vägledning. Arbetet fortsatte under 2016 då även
Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket deltog i diskussionerna.
I mars 2017 undertecknades en överenskommelse mellan de åtta myndigheterna om
samverkan inom arbete med harmonisering av underlag. Med harmonisering menas att
samordna och tydliggöra underlag rörande ras, skred och erosion som kan uppfattas som
motsägelsefulla, som överlappar varandra, eller som har olika syften eller olika
detaljeringsgrad trots snarlika namn.
För att tydliggöra hur myndigheternas befintliga kartunderlag kan användas och hur
terminologin ska tolkas har denna vägledning tagits fram för att stötta kommuner,
länsstyrelser, myndigheter och andra intressenter i sitt arbete. Vägledningen representerar
en viktig del i harmoniseringsprocessen och är ett dokument som kommer att uppdateras
årligen.
Under 2018 har nya kartunderlag lagts till och vägledningen har uppdaterats.
Huvudförfattare till vägledningen är SGI, med bidrag från deltagande myndigheter. När
vägledningen togs fram 2015 gjordes det i samverkan med användare från Lomma och
Lilla Edets kommuner, samt länsstyrelserna i Norrbottens, Skånes och Stockholms län.
Samtliga berörda myndigheter står bakom vägledningen.
Nu fortsätter myndigheternas samarbete med att ta fram nya underlag och vidareutveckla
de befintliga.

Åsa-Britt Karlsson
Generaldirektör
Linköping, december 2018
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Inledning
Det här är en vägledning som beskriver kartunderlag om ras, skred och erosion,
framtagna av statliga myndigheter. Den riktar sig framförallt till regionala och
kommunala planerare och strateger, men kan även vara till hjälp för till exempel
bygglovshandläggare, miljöinspektörer, VA-planerare och personal inom
Räddningstjänsten. Vägledningen kan också vara till hjälp vid planering av skogliga
åtgärder. Den kan dessutom vara användbar för centrala myndigheter, företag och
markägare som vill veta var det går att hitta information om ras, skred eller erosion.
Flera svenska myndigheter, såsom Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska
undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
Skogsstyrelsen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) samt
Lantmäteriet (LM) producerar kartunderlag som kan användas i planeringsprocessen för
att analysera förutsättningar för ras, skred och erosion. Kartunderlagen bygger till viss del
på samma grundläggande information och kan te sig snarlika. Men de har
vidareutvecklats för analys av olika företeelser, olika geografisk täckningsgrad och för
användning i olika skalor och grader av noggrannhet.
Vägledningens syfte är att ge en gemensam bild av vilka kartunderlag som finns
framtagna för frågeställningar inom ras, skred och erosion samt hur de kan användas och
tolkas. Rätt använda ger underlagen en bra grund för strategiska val och beslut för
långsiktig säker och hållbar markanvändning och planering. I vissa fall innehåller
underlagen överlappande information, tematiskt eller geografiskt. Vägledningen ger
därför en beskrivning av hur underlagen kompletterar varandra och vad de har för
begränsningar.
Underlagen består av rapporter, kartor och GIS-data. Vägledningen fokuserar främst på
underlag som bygger på vidareutvecklingar och bearbetningar av till exempel
grundläggande geologiska kartor och höjdmodeller. Alla kartunderlag finns samlade i en
kartvisningstjänst, se http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/. Som komplement till texten i
vägledningen finns produktblad för alla underlag, se bilagor. Produktbladen uppdateras
kontinuerligt. För att se den senaste versionen se länk till produktbladen i
kartvisningstjänsten under respektive kartunderlag.
Vägledningen är inte en guide för hur ras, skred och erosion ska beaktas i
planeringsprocessen, eller hur de kan användas inom en viss sektor, utan avsikten är att
informera om vad underlagen innehåller, olika användningsområden och vilka
begränsningar underlagen har. Vägledningen ger heller ingen information om behovet av
olika åtgärder för att säkra områden mot ras, skred och erosion.
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Vad är ras, skred och erosion?
Både ras och skred är exempel på snabba massrörelser i jord eller i berg. I ett ras rör sig
de enskilda delarna fritt i förhållande till varandra under hela förloppet. Ett skred däremot
är en massa av jord och block eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse och som
till en början är sammanhängande. Gemensamt för ras och skred är att de kan inträffa
utan förvarning.
Erosion som beskrivs i denna vägledning omfattar stranderosion längs kuster, sjöar och
vattendrag, samt erosion i slänter. En orsak till stranderosion är att vattnet, genom rörelse,
bearbetar stränder och bottnar och transporterar bort löst material som sedan avsätts på ett
annat ställe. Andra orsaker kan vara stormar och isrörelser. Erosion kan också orsakas
eller påskyndas av mänsklig påverkan genom till exempel fartygstrafik eller avledning av
dagvatten.
Under vissa förutsättningar kan erosion bidra till att ras och skred inträffar. Erosion i ett
vattendrag kan påverka slänter så att ett ras eller skred inträffar. Förändringar av
vegetation eller vattenmängder, flödesvägar och rinnhastigheter i slänter med kraftiga
lutningar kan orsaka erosion och leda till att ras uppstår eller slamströmmar bildas.

Hur kan underlagen användas?
Kunskap om ras, skred och erosion används inom en mängd sektorer i samhället
exempelvis för fysisk planering, miljömålsarbete, planering av
klimatanpassningsåtgärder, risk- och sårbarhetsanalyser, skogsbruket, vattenkraft,
infrastrukturplanering, ärenden som berör vattenverksamhet till exempel anläggning av
erosionsskydd och muddringar, eller för att prioritera åtgärdsarbetet av förorenande
områden.
Enligt Plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk förläggas till mark som är
lämplig för ändamålet med hänsyn till, bland annat, jord, berg- och vattenförhållanden,
samt till risken för olyckor, översvämning och erosion. Det innebär att ras och skred
nämns indirekt i lagen genom de geologiska förhållandena och genom att de ingår i risken
för olyckor.
Eftersom ras, skred och erosion är olika processer redovisas de ofta i skilda underlag,
men som tidigare nämnts, kan erosion i vissa fall leda till skred och ras. För att säkerställa
att marken är lämplig för byggande eller andra åtgärder måste man alltså stämma av mot
olika underlag.
Gemensamt för underlagen som presenteras i den här vägledningen är att de redovisar
ögonblicksbilder som indikerar områden där till exempel kommuner bör prioritera sina
insatser för vidare undersökningar. Alla underlag är framtagna för att användas inom
översiktlig planering även om de också kan ge stöd vid till exempel detaljplanering och
bygglovsärenden. För de senare fallen krävs normalt mer detaljerade utredningar på plats
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som komplement. Underlagen är heller inte tillräckligt detaljerade för att användas vid
direkta beslut om att områden ska förkastas på grund av att marken är olämplig ur
markanvändningssynpunkt. För sådana beslut krävs också mer detaljerade
undersökningar och kostnadsöverväganden.
Alla underlag finns inte framtagna för hela landet utan de har olika geografisk
täckningsgrad beroende på vad de beskriver eller på vems uppdrag de har tagits fram. I de
fall ett visst underlag saknas för en plats är man hänvisad till ett enklare underlag eller
geologiska underlag, som till exempel jordartskartor och topografiska kartor, för sin
bedömning. De geologiska underlagen är inte heller heltäckande vad gäller kartor med
tillräcklig noggrannhet, och mer detaljerade utredningar kan därför behöva göras.
Alla underlag som ingår i vägledningen listas i Tabell 1. Flertalet av underlagen bygger
till viss del på samma grundläggande information som sedan har vidareutvecklats för
analys av olika företeelser, för användning i olika skalor och olika grader av noggrannhet.
Tabell 1 ger även exempel på sådan grundläggande information.
I Figur 1 visas kartunderlagen som ingår i vägledningen och hur de är relaterade till
varandra. Underlagen är grupperade efter omfattningen på de tolkningar och analyser som
de baseras på. De mest omfattande underlagen, som baseras på mer detaljerade och
avancerade analyser, bör användas i första hand. Dessa tillhör gruppen som bygger på
modellering/analys och utökade fältundersökningar. Underlagen inom gruppen
Tolkningar/observationer är relativt sett lite enklare underlag och kan användas i andra
hand, om mer detaljerade analyser saknas, eller som komplement. Underlagen som tillhör
gruppen Omklassad geologisk information är, som namnet antyder, omklassningar av till
exempel jordartskartor.

Exempel Lilla Edets kommun
I Lilla Edets kommun finns det, enligt SGI:s underlag Skredriskkartering Göta
älv, många områden som är klassificerade med medelhög till hög skredrisk.
Kommunen har med beaktande av detta genomfört detaljerade och
fördjupade utredningar i åtta områden. Utredningarna, som nu är avslutade,
har resulterat i förslag till stabilitetshöjande åtgärder.
Kommunen arbetar nu vidare med en prioriteringsordning för kvarstående
områden som klassificerats med medelhög och hög skredrisk.
Skredriskkarteringen är en bra utgångspunkt eftersom den togs fram vid
samma tidpunkt och utfördes enligt samma metod för alla områdena längs
med älven.

8

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Tabell 1. Underlagen för ras, skred och erosion som ingår i vägledningen, samt exempel på grundläggande
information som använts vid framtagandet av flertalet av underlagen.
Grundläggande information

Producentansvarig

Fältobservationer, geotekniska borrhålsdata, geologiska borrkärnor
Batymetri

Olika
Sjöfartsverket m.fl.

Nationell höjddatabas, fastighetskartan, ortofoto/flygbilder m.m.

LM

Klimatanalyser, vattenflöden m.m.

SMHI

Jordlagerföljder, jordartskartor, jorddjupsmodell, maringeologiska kartor m.m.

SGU

Omklassad geologisk information
Stränders eroderbarhet vid sjöar, havskust och längs vattendrag
(1:100 000 – 1:250 000)

SGI

Stränders jordart och eroderbarhet (1:25 000 – 1:100 000)

SGU

Fastmark

SGU

Tolkningar/observationer
Riksöversikt stranderosion

SGU

Historiska strandlinjer

SGU

Jordskred och raviner

SGU

Riksöversikt finkorniga jordarters skredbenägenhet

SGU

Förutsättningar för skred i finkornig jordart

SGU

Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser

SGI

Förstudie, Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter

MSB

Områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och
slamströmmar

Skogsstyrelsen

Modellering/analys/utökade fältundersökningar
Kustsårbarhetsindex, erosion

SGI

Stranderosion, kust

SGU

Huvudstudie, Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter

MSB

Översiktlig stabilitetskartering i morän och grovkorniga jordarter

MSB

Skredriskkartering vattendrag (Göta älv, Norsälven, Säveån)

SGI

Rapporter om stabilitetsförhållanden, naturolyckor, hållbarhet och klimat
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Figur 1. Underlagen som ingår i vägledningen och deras inbördes relation med hänsyn till de tolkningar,
analyser och fältundersökningar som de bygger på.
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Hur ska man välja underlag?
Ras och skred
Underlagen för ras och skred har listats i Tabell 2 baserade på omfattningen och
komplexiteten (vad gäller antal parametrar) av analyserna som de bygger på.
Numreringen i den första kolumnen kan ses som en hjälp för att välja vilket av
underlagen som ger mest omfattande information för frågeställningar som rör ras och
skred inom ett visst geografiskt område.
Generellt gäller att om det för ett specifikt geografiskt område finns flera olika underlag
som rör ras och skred så bör det mest omfattande underlaget användas i första hand.
Tabell 2 kan användas som en hjälp för att prioritera när ett underlag ska användas. För
att använda tabellen, tänk så här:
I.

Av underlagen som ingår i vägledningen så har SGI:s skredriskkarteringar längs
vattendrag de mest omfattande analyserna och ger därför mest information, om
än bara för några få områden (Göta älv, Norsälven och Säveån). I dessa underlag
är även aspekter av klimatförändring medräknade. Om skredriskkarteringar finns
använd dem.

II.

Utöver de skredriskkarterade vattendragen ger MSB:s underlag Huvudstudie,
Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter eller Översiktlig
stabilitetskartering i morän och grovkorniga jordarter mest omfattande
information. I dagsläget finns underlagen framtagna för ett stort antal kommuner,
men begränsas av att de bara finns för utvalda bebyggda områden och gäller vid
tidpunkten då de togs fram.

III.

Om inte heller underlagen i steg II finns framtagna för det specificerade området
ger SGU:s Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter eller MSB:s
Förstudie, Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter viss information.
För skogsmark finns underlaget Områden där skogsbruk och exploatering kan
orsaka erosion, ras och slamströmmar framtaget av Skogsstyrelsen. Underlagen
kan kompletteras med information om det tidigare förekommit skred i området,
som finns i Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser (SGI) och Jordskred och
raviner (SGU). Kompletterande information finns även i Riksöversikt finkorniga
jordarters skredbenägenhet (SGU).

Flera underlag baseras på analys av lutningsförhållanden. Vilken lutning som används för
olika underlag kan variera beroende på syftet med underlaget. Jordartkartans upplösning
och kvalitet är avgörande för vilken kvalitet slutresultatet får och måste beaktas vid
användning av underlagen. Information om detta finns i produktbladen, där länkar till mer
detaljerad produktinformation finns.
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Tabell 2. Underlagen rörande ras och skred listade efter bakomliggande analysers omfattning och
grad av komplexitet.
Prioritet
I

Underlag
Skredriskkartering
vattendrag

Producent
SGI

Innehållande analyser
Skredrisken definieras i underlaget som en
kombination av bedömd sannolikhet för skred och
bedömda konsekvenser av skred. Innehåller
klimatförändringens inverkan på skredrisken.
Underlaget bygger bland annat på Jordarter
(1:25 000 - 1:100 000), höjdmodeller, geotekniska
undersökningar och stabilitetsberäkningar,
flygbildstolkning från olika tidsperioder, sjömätning
inklusive batymetri och ytgeologisk tolkning,
hydrodynamisk modell, lutningsanalys baserad på
geologi och topografi på land och i vatten.
Täcker prioriterade vattendrag. Karterade vattendrag
hittills (2018) är Göta älv, Norsälven och Säveån.

II

Huvudstudie,
Översiktlig
stabilitetskartering i
finkorniga
jordarter

MSB

Underlaget bygger på Förstudie, Översiktlig
stabilitetskartering i finkorniga jordarter (se steg III).
Huvudstudien baseras på fältstudier, borrningar och
stabilitetsberäkningar. Underlaget visar utöver
bedömd stabilitet även befintliga erosionsskydd och
utförda stabilitetsåtgärder.
Täcker utvalda bebyggda områden i ett stort antal
kommuner.

II

Översiktlig
stabilitetskartering i
morän och
grovkorniga jordarter

MSB

Visar lutningsgrad, spår av ras, skred,
slamströmmar, erosion, samt alluvialkoner och
avrinningsområden.
Baseras på geologiska och topografiska
kartmaterial, t.ex. Jordarter (1:25 000 – 1 miljon),
flygbilder och begränsade fältstudier.
Täcker utvalda bebyggda områden i ett antal
kommuner.

III

Områden där
skogsbruk och
exploatering kan
orsaka erosion, ras
och slamströmmar

Skogsstyrelsen

Produkten bygger på GIS-skikt för jordart (1:25 000
till 1:250 000), marklutning, slänthöjd och
vattendrag, samt ett antal kriterier för bedömningar
av dessa skikt. För områden där jordartskartans
upplösning är grövre än 1:250 000 ingår
jordartsinformation inte i analysen
Täcker hela Sveriges yta utom fjällområdet.

III

Förutsättningar för
skred i finkornig
jordart

SGU

Baseras på karterade jordarter enligt underlaget
Jordarter (1:25 000 - 1:100 000) och
marklutningsanalys.
Bör användas tillsammans med Riksöversikt
finkorniga jordarters skredbenägenhet.

III

Förstudie, Översiktlig
stabilitetskartering i
finkorniga jordarter

MSB

Baseras på underlaget Jordarter (1:25 000 1:100 000), topografi, närhet till vattendrag,
grundvattenströmning, befintlig geoteknisk
dokumentation.
Täcker endast utvalda bebyggda områden.
Rapporterna är förstudier och utgör ett underlag till
huvudstudien (se ovan).
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Erosion
För underlag som rör erosion har en motsvarande tabell tagits fram, se Tabell 3. För att
använda tabellen, tänk så här:
I.

Den mest omfattande och detaljerade informationen om erosion, som bland annat
baseras på fältarbete, finns i kartunderlagen Stranderosion, kust (SGU) och
Kustsårbarhetsindex, erosion (SGI). Informationen finns endast i begränsade
områden, men om den finns, använd den i första hand.

II.

Underlagen Stränders eroderbarhet vid sjöar, havskust och längs vattendrag
(SGI) samt Stränders jordart och eroderbarhet (SGU) är omklassad geologisk
information. Dessa underlag ger en översikt av stränder där jordarterna ger olika
förutsättning för erosion. Kartunderlagen täcker nästan hela kusten och flera
vattendrag och sjöar. De är framtagna för att användas i olika skalområden.
Historiska strandlinjer (SGU) ger en bra överblick på hur kusten har förändrats
över tid, men underlagen finns bara för Skåne.

III.

Riksöversikt stranderosion (SGU) ger en nationell övergripande bild av
erosionsförhållanden längs Sveriges kust och längs Vätterns och Värnens strand.

13

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Tabell 3. Underlag som rör erosion, listade efter bakomliggande analysers omfattning och grad av
komplexitet.
Prioritet
I

Underlag
Kustsårbarhetsindex,
erosion

Producent

Innehållande analyser

SGI

Underlaget visar en bild av de områden som är
sårbara för kusterosion och samtidigt belyser
samhällsvärden som kan påverkas. Indexet bygger
på en modell och analys av olika parametrar.
Underlaget till analysen utgörs av fastighetskartan
(LM), höjddata (LM), jordartsgeologiska databaser
(SGU) samt underlag från Stranderosion, kust
(SGU). Täcker (2017) Skånes kust.

I

Stranderosion, kust

SGU

Kartunderlaget baseras på data som insamlats vid
fältarbeten och på analys av faktisk erosion, jordart,
morfologi, sedimentdynamik (på land och under
vattnet), vågexponering och strömförhållanden.
Underlagsinformation som används är bl.a.
jordartskarta 1:25 000, maringeologi 1:25 000,
höjdmodell, djupmodell, vågexponering. Täcker
(2018) Skånes kust.

II

Stränders eroderbarhet
vid sjöar, havskust och
längs vattendrag
(1:100 000 1:250 000)

SGI

Stränders eroderbarhet baseras på underlaget
Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 där jordarterna har
generaliserats och klassificerats utifrån
eroderbarhet. Underlaget ger ingen information om
faktiska erosionsförhållanden.
Framtagningsmetoden använder en kombination av
GIS-analys och en kvartärgeologisk bedömning av
jordarters förutsättningar för erosion.
Lämpligt användningsområde är skala 1:100 000 1:250 000.

II

Stränders jordart och
eroderbarhet (1:25 000 1:100 000)

SGU

Informationen har genererats ur produkten Jordarter
1:25 000 - 1:100 000. Strandlinjen utgörs av
jordartskartans strandlinjer vilka kan avvika från till
exempel Terrängkartans.
Klassificeringen av eroderbarhet bygger på en
omklassning av jordartsinformationen, där de olika
jordarterna tilldelats en eroderbarhetssklass.
Underlaget ger ingen information om faktiska
erosionsförhållanden.
Lämpligt användningsområde är skala: 1:25 000 1:100 000, beroende på område.

II

Historiska strandlinjer
Skåne

SGU

Historiska strandlinjer är strandlinjer som tolkats från
Lantmäteriets historiska ortofoton från olika år.
Strandlinjens förändring från 1940 till 2010 visar det
största avståndet mellan dagens strandlinje och
strandlinjen från historiska ortofoton.

III

Riksöversikt
stranderosion

SGU

Innehåller en rikstäckande översiktlig karta som
visar erosionsförhållanden längs Sveriges havskust
och längs Vätterns och Vänerns kust.
Kartan grundas på bedömningar av strandsträckor
med hjälp av jordartskarta, höjddata, flygbilder,
bilder och begränsade fältkontroller, samt mer
detaljerad information från Skåne. Skala 1:1 miljon.

14

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Övriga underlag
Som komplement till underlagen för ras, skred och erosion kartlägger MSB områden som
kan översvämmas utmed landets vattendrag och kust. SMHI har även tagit fram underlag
om framtida havsnivåer.
I kartvisningstjänsten finns även information om geotekniska borrhål och
bakgrundskartor från Lantmäteriet.
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Råd för användning och tolkning av
underlagen
Det här kapitlet innehåller några korta, generella användningstips och råd om hur
underlagen kan tolkas och vad till exempel en planerare bör tänka på innan underlagen
används eller kommuniceras till kommuninvånare och beslutsfattare. För en mer
detaljerad beskrivning av alla underlag hänvisar vi till produktbladen i bilagorna och till
kartvisningstjänsten som finns på http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/.

Hur kan jag titta på kartunderlagen?
Som komplement till vägledningen finns en kartvisningstjänst där alla berörda underlag
och tillhörande produktbeskrivningar finns samlade
(http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/). Kartvisningstjänsten är en öppen,
plattformsoberoende tjänst med GPS-stöd och använder Lantmäteriets detaljerade kartor
som bakgrund. Den kan användas i de flesta webbläsare, surfplattor och mobiltelefoner.
Om man vill se kartunderlagen i kombination med andra underlag (exempelvis egna
kartor) kan data beställas hos producenten, eller visas i egen kartvisare eller GIS-program
via WMS-tjänster. I produktbladen framgår olika sätt att få åtkomst till data.

Flera underlag ser snarlika ut, vad skiljer dem egentligen
åt?
Det största anledningen till att det finns så många underlag är att de har tagits fram för
olika syften. Det är därför viktigt att ta reda på rekommenderat användningsområde och
vilka begräsningar som underlaget har. En översiktlig beskrivning av detta finns i
produktbladen. Exempelvis baseras flera underlag på någon typ av lutningsanalys. Vilken
lutning som används kan variera beroende på syftet med underlaget och de geologiska
förhållandena.
Varje underlag har en egen teckenförklaring som förklarar vad som visas i just det
underlaget, där färgmarkeringen ibland liknar en tolkning i ett annat underlag. Det
innebär att en färgskala kan motsvara flera olika tolkningar och alltså ha olika betydelser
beroende på vilket underlag som används.
Vissa underlag är framtagna för att presenteras i olika skalor och har därför olika
geografisk upplösning och noggrannhet.

Finns kartunderlagen för hela Sverige?
Alla underlag finns inte framtagna för hela landet utan de har olika geografisk
täckningsgrad beroende på vad de beskriver eller på vems uppdrag de har tagits fram.
Ibland har grundläggande information, exempelvis jordartinformation eller höjddata,
saknats när underlaget togs fram. Det gör att information kan saknas i vissa områden,
framförallt i de nordligaste delarna i landet. Vissa underlag har endast tagits fram för
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bebyggda områden, till exempel MSB:s stabilitetskarteringar. För andra underlag har
endast de största vattendragen valts ut och ingår i analysen och det slutgiltiga
kartunderlaget. Om det saknas information i ett område betyder det med andra ord inte att
området är utan fara för ras, skred och erosion.
Jordartkartan ligger till grund för de flesta underlagen. Jordartkartans upplösning och
kvalitet är därför avgörande för vilken kvalitet slutresultatet får och måste alltid beaktas
vid användning av underlagen.
Verkligheten är ofta mer komplex än vad analyserna och den grundläggande
informationen som kartunderlagen baseras på visar. Vilken kvalitet och noggrannhet
kartunderlagen behöver ha beror på till vad och hur de ska användas. Information om
täckningsgrad, användningsområde, begräsningar, lämplig skala för användning m.m.
finns i produktbladen. I produktbladen finns även länkar till mer detaljerad
produktinformation på respektive myndighets webbsida.

Uppdateras underlagen? Hur länge är de aktuella?
Det är viktigt att vara uppmärksam på när i tiden underlagen tagits fram. I produktbladen
redovisas om och i så fall hur ofta underlagen uppdateras. En del underlag uppdateras
efter några år och/eller när det sker förbättringar i grunddata medan det för andra
underlag inte utförs några uppdateringar. Till exempel när det gäller kusterosion är det
viktigt att komma ihåg att förändringar hela tiden sker längs kusterna och att underlaget
visar hur det såg ut vid tidpunkten när det togs fram. Om åtgärder vidtas, kan
erosionsförhållanden och förutsättningar för erosion ändras.
Ett annat exempel är skredriskkarteringarna som visar både den skattade sannolikheten
för och konsekvenserna av skred. Om ny bebyggelse eller nya vägar byggs så blir
konsekvensen vid ett skred större. Konsekvensen kan även minskas om hus flyttas eller
rivs. Det innebär att konsekvenserna kan ändras med tiden. På samma sätt kan
bedömningen av sannolikheten förändras. Mer detaljerade geotekniska utredningar ger
ökad kunskap och det kan visa sig att marken var stabilare än man trodde. Om åtgärder
genomförs förbättrar det stabiliteten och sannolikheten för ett skred minskas. I detta
område blir då inte resultatet från skredriskkarteringen längre relevant.

Hur kan underlagen användas inom klimatanpassningsarbete?
Klimatförändringar kan öka risken för ras, skred och erosion på många håll. De flesta
underlagen kan användas i risk- och sårbarhetsanalyser, klimatanpassningsplaner eller
som underlag för översiktsplanering för att identifiera områden som kan vara känsliga för
effekterna av ett förändrat klimat.
De flesta underlag utgör ögonblicksbilder av de geologiska och geotekniska
förhållandena utifrån dagens klimat. Klimatförändringar kan innebära ökade framtida
flöden i vattendrag, vilket i sin tur kan medföra ökad erosion på slänter och bottnar. Det
kan få effekt på sannolikheten för skred genom att slänternas geometri förändras. En
förväntad ökad nederbörd för stora delar av landet innebär också att grundvattennivåerna
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och portrycken i marken kan höjas, vilket också kan inverka negativt på en slänts
stabilitet. Likaså kan havsnivåhöjning påverka erosionen vid kuster.
Skredriskkarteringarna för Göta älv, Norsälven och Säveån innehåller bedömningar av
klimatförändringens inverkan på skredsannolikheten och skredrisken. Även underlag om
kusterosion för södra Sverige innehåller viss bedömning av hur en havsnivåförändring
påverkar erosionen.

Visar underlagen en fara för ras, skred eller erosion?
Att ett område finns utpekat i något kartunderlag behöver inte betyda att det är en fara.
Underlagen har tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver
göras.

Kan underlagen kombineras med underlag för andra risker
såsom översvämningar?
Med kartvisningstjänsten kan man tända och släcka olika datalager, zooma till olika
områden och hämta information som finns i underlagen. I kartvisningstjänsten finns även
översvämningskartor från MSB och framtida havsnivåer från SMHI. Vi vill poängtera att
detta inte blir en fullt integrerad riskbedömning utan bara en indikation på områden som
eventuellt ligger inom känsliga områden för översvämning, ras, skred eller erosion. Vid
utredningar inför klimatanpassningsåtgärder som till exempel översvämningsskydd, är
det viktigt att även ta hänsyn till andra risker, såsom stabilitet och erosion, så att inte
åtgärder motverkar varandra. Även andra aspekter, såsom miljö och sociala faktorer, kan
vara viktiga att beakta vid en sådan utredning.
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Ansvarsområden för myndigheter
som tar fram kartunderlag om ras,
skred och erosion
De olika myndigheterna har olika ansvarsområden när det gäller kartunderlag för ras,
skred och erosion.

Statens geotekniska institut (SGI):

SGI är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och
ett hållbart användande av mark och naturresurser. I uppgifterna ingår att förebygga
jordskred, ras och stranderosion. Genom regeringsuppdrag karterar SGI översiktligt
riskerna för ras, skred och stranderosion i ett antal prioriterade områden i Sverige. Ett av
SGI:s arbetsområden är klimatförändringens inverkan på markens geotekniska
egenskaper och eventuella samhällskonsekvenser av ras, skred och erosion till följd av ett
förändrat klimat.

Sveriges geologiska undersökning (SGU):

SGU ansvarar för att samla in och tillhandahålla geologisk information till samhället.
SGU utför behovsstyrd undersökning och tar fram underlag bland annat för tillämpning
av plan- och bygglagen. SGU producerar, bland annat, jordartskartor och
maringeologiska kartor samt databaser med information om exempelvis markens och
havsbottnarnas egenskaper och inträffade skred. SGU:s grundläggande information kan
användas tillsammans med annan information, till exempel terränglutning och
vattenflöden, för att bedöma om det finns förutsättningar för erosion, ras och skred.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):

MSB har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga olyckor och kriser.
MSB utför översiktliga stabilitetskarteringar inom bebyggda områden för att identifiera
områden där ytterligare/förfinade stabilitetsutredningar rekommenderas. MSB har ansvar
för att genomföra översvämningsdirektivet och har bland annat tagit fram
översvämningskartor för vattendrag och kust.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är en lokalt förankrad förvaltningsmyndighet för frågor som rör skog och
skogsbruk. I Skogsstyrelsens uppgift ligger att verka för att skogen sköts så att de
skogspolitiska målen som beslutas av riksdagen kan nås. Målen för produktion och
miljöhänsyn är jämställda vilket innebär att Skogsstyrelsen arbetar för att skogen brukas
så att även kommande generationer har nytta av den. Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn,
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kunskapsförmedling, rådgivning och uppdrag, men även statistikinsamling och
utredningar för regering och departement.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI):

SMHI analyserar klimatets variationer och bedriver forskning om det framtida klimatet.
Myndigheten har regeringens uppdrag att driva Nationellt kunskapscentrum för
klimatanpassning. SMHI:s klimatanalyser och scenarier används för att bedöma
klimatpåverkan i flera myndigheters underlag om ras, skred och erosion.

Lantmäteriet (LM):

Lantmäteriet kartlägger Sverige och förser samhället med geodata. Med geodata menas
kartor, bilder och annan grundläggande geografisk information. Lantmäteriets
höjddatabas och höjdmodell är viktiga indata till andra myndigheters arbete med underlag
till ras, skred och erosion.

Andra myndigheter

Det finns fler myndigheter som har koppling till arbetet med att harmonisera underlag
som berör ras skred och erosion, exempelvis som producent av grundinformation, som
användare av underlagen eller som tar fram specifika produkter för en viss målgrupp.
Utöver de ovan nämnda myndigheterna ingår Havs- och vattenmyndigheten och
Sjöfartsverket i samverkan med harmonisering av underlag rörande ras, skred och
erosion.
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1. Länkar
Kartvisningstjänsten Ras, Skred, Erosion
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
Länsstyrelsernas Webbs
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/default.aspx
Geodataportalen
www.geodata.se
Klimatanpassningsportalen
www.klimatanpassning.se

Myndigheter

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
www.havochvatten.se
Lantmäteriet (LM)
www.lantmateriet.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
www.msb.se
Sjöfartsverket (SjöV)
www.sjofartsverket.se
Skogsstyrelsen
www.skogsstyrelsen.se
Statens geotekniska institut (SGI)
www.swedgeo.se
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
www.sgu.se
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
www.smhi.se
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2. Ordlista till vägledningen
Begrepp

Förklaring

Bergras, blockutfall

Ras eller enskilda blockutfall i en bergslänt varvid de enskilda delarna rör sig fritt
i förhållande till varandra nerför bergssidan.

Erosion

I detta sammanhang: nötande och bortförande av geologiskt material (jord eller
berg) under inverkan av vatten, vind eller is. En orsak till erosion är att vatten i
rörelse bearbetar stränder och bottnar och transporterar bort löst material som
sedan avsätts på ett annat ställe. Andra orsaker kan vara stormar och isrörelser.

Fastmark

Mark som består av berg, morän eller isälvssediment och därför översiktligt i de
flesta fall bedöms vara stabil med avseende på jordskred.

Finjord

Den jordartsgrupp som huvudsakligen består av ler- och siltjordar.

Finkornig jord(art)

Sammanfattande benämning för jordarter som domineras av finjord, t.ex. lera,
silt, gyttjelera.

Friktionsjord

Ur hållfasthetssynpunkt skiljer man mellan kohesionsjord och friktionsjord.
Friktionsjord omfattar sand, grus samt sten- och blockjordar. I dessa byggs
skjuvhållfastheten i huvudsak upp av friktion mellan kornen. Morän med
dominerande innehåll av sand eller grus beter sig som en friktionsjord.

Förutsättning för skred

Förutsättningar för skred kan exempelvis finnas om släntlutningen i finkorniga
jordar är tillräckligt stor och/eller slänten är hög. Det kan också skapas
förutsättningar om slänten avlastas i sin nedre del, exempelvis genom
schaktning eller erosion i ett vattendrag, eller vid ökad belastning på marken
strax ovan slänten eller i släntens övre del, t.ex. genom byggnader, maskiner
eller jordhögar.

Geoteknisk
stabilitetsutredning

En geoteknisk stabilitetsutredning utförs för att klarlägga en slänts säkerhet mot
skred. Stabilitetsutredningar utförs stegvis till dess att slänten konstateras
tillfredsställande stabil (med eller utan åtgärd).
Det inledande steget görs på en översiktlig nivå med geoteknisk besiktning och
överslagsberäkningar. Det följs av en detaljerad utredning och därefter fördjupad
stabilitetsutredning. Omfattningen av fält- och laboratorieundersökningar ökar
med ökad detaljeringsgrad. Mer detaljerad beskrivning av vad utredningarna bör
innehålla ges i Skredkommissionens Rapport 3:95 och IEG Rapport 4:2010.

Grovjord

Den jordartsgrupp som huvudsakligen består av grus- och sandjordar.

Grovkornig jord(art)

Sammanfattande benämning för jordarter som domineras av grovjord,
t.ex. sand, grus, sandig morän.

Grundvatten

Vatten som fyller hålrummen (porer) i jord och berg till mättnad. Enligt
definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2): ”allt vatten som finns under markytan i
den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller
underliggande jordlager”.

Kohesionsjord

Ur hållfasthetssynpunkt skiljer man mellan kohesionsjord och friktionsjord.
Kohesionsjord omfattar lera, lerig silt och de organiska jordarterna dy och gyttja.
I dessa byggs skjuvhållfastheten, åtminstone vid snabb belastning, i huvudsak
upp av kohesion mellan partiklarna. Även silt och morän med dominerande silt
eller lerinnehåll beter sig som en kohesionsjord och räknas ofta som
kohesionsjordar.

Kvicklera

Lera som vid belastning, skakning eller annan påverkan kan tappa hållfasthet
och försättas i flytande tillstånd. Geotekniskt klassificeras en lera som kvick om
sensitiviteten överstiger värdet 50 och den omrörda skjuvhållfastheten är lägre
än 0,4 kPa. Sensitiviteten är kvoten mellan lerans skjuvhållfasthet utan störning
av lerprovet och lerans skjuvhållfasthet efter omrörning.
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Begrepp
Markvatten

Förklaring
Markvatten är vatten i jordens omättade zon, dvs. zonen mellan grundvattenytan
och markytan.

Morän

En av landis transporterad och avlagrad jordart med låg grad av sortering.
Moränjordar består oftast av kantigt material som innehåller en blandning av alla
kornstorlekar, från lerpartiklar upp till jättelika block. I stora delar av Sverige
domineras moränen av sand och silt.

Naturolycka

Olycka orsakad av plötslig händelse i naturen så som skred, ras i jord och berg,
lavin, skogsbrand, storm och översvämning. Jordbävning, tsunamis och
flodvågor är andra exempel på naturolyckor.

Ras

Snabb massrörelse i jord eller i berg. I ett ras rör sig de enskilda delarna fritt i
förhållande till varandra under hela förloppet.

Ravin

Dalbildning med branta sidor uteroderad genom vattenerosion i jordlager,
företrädesvis finkornig jord.

Skred

Ett skred är en massa av jord (lera och/eller silt), eller en del av en bergslänt,
som kommer i rörelse och som till en början är sammanhängande.

Skredrisk

Med skredrisk avses en sammanvägd bedömning av sannolikheten för ett skred
och dess konsekvens.

Slamström

En flytande massa av vatten och jord som rör sig nedför en bäckravin eller en
brant sluttning. Slamströmmar uppstår i samband med intensiva
nederbördstillfällen och snösmältning och är vanliga i fjällen men förekommer
även i övriga landet.

Släntstabilitet

Släntstabilitet beskriver hur stabil en slänt är mot att skreda eller rasa.
Släntstabiliteten uttrycks ofta med en beräknad säkerhetsfaktor som beskriver
hur stora de pådrivande krafterna är i förhållanden till de mothållande.

Stabilitetsförbättrande
åtgärd

Åtgärd för att förbättra en slänts stabilitet. En annan benämning är
förstärkningsåtgärd.

Ytvatten

Vatten i hav, sjöar, vattendrag samt i andra vattensamlingar på markytan.
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3. Underlag i kartvisningstjänsten
I kartvisningstjänsten visas de underlag som ingår i vägledningen. I figurerna som följer
beskrivs de kartlager som ingår i olika underlag/produkter. Några underlag finns endast
som kartor i PDF-format och visas inte i kartvisningstjänsten.
Övrig information i kartvisningstjänsten är:
Rapporter
• Rapporter om stabilitetsförhållanden, naturolyckor, hållbarhet och klimat (per län och
kommun)

Geoteknisk sektorsportal
• Underlag från geotekniska undersökningar och borrpunkter

Kartunderlag om översvämning och havsnivåer
• Underlag från MSB
• Underlag från SMHI

Bakgrundskartor från Lantmäteriet
• Läns- och kommungränser
• Topografiska kartor (färg och gråskala)
• Ortofoto
• Terrängskuggning
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Skredriskkarta Säveån [SGI]

Skredriskkartering
vattendrag [SGI]

Skredriskkarta Norsälven [SGI]
Skredriskkarta Göta älv [SGI]
Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga
jordarter - förstudie [MSB] *
Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga
jordarter (före 2001) - huvudstudie 1A [MSB]
Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga
jordarter (före 2001) - huvudstudie 1B [MSB]

Översiktlig
stabilitetskartering i
finkorniga jordarter [MSB]

Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga
jordarter (efter 2001) - huvudstudie 1A [MSB]

Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga
jordarter (efter 2001) - huvudstudie 1B [MSB]

Ras och skred

Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga
jordarter – karterade kommuner [MSB]
Översiktlig stabilitetskartering i morän och
grovkorniga jordarter - områdesavgränsning
huvudstudie & karterade kommuner [MSB]

Översiktlig
stabilitetskartering i
morän och grovkorniga
jordarter [MSB]

Översiktlig stabilitetskartering i morän
och grovkorniga jordarter - huvudstudie
[MSB] - visas från 1:50 000
Förutsättningar för skred i finkornig jordart
[SGU] - lutningsanalys - visas från 1:100.000
Förutsättningar för skred i finkornig jordart
[SGU] - strandnära områden visas från 1:100.000

Förutsättningar för skred i
finkornig jordart [SGU]

Förutsättningar för skred i finkornig
jordart - täckningsområde [SGU]
Instabila slänter - Mycket kraftig lutning
[Skogsstyrelsen]
Angränsande slänter med kraftig lutning
[Skogsstyrelsen]

Områden där skogsbruk
och exploatering kan
orsaka erosion, ras och
slamströmmar
[Skogsstyrelsen]

Slänter - Område som kan påverkas vid ras
[Skogsstyrelsen]
Ravinformation - Möjlig
ravinformation[Skogsstyrelsen]
Ravinformation - Vattendrag i anslutning
[Skogsstyrelsen]

Spår av jordskred (skredärr) [SGU]

Jordskred och raviner
[SGU]

Raviner [SGU]

Inträffade skred, ras och
övriga jordrörelser [SGI]

Inträffade skred, ras och övriga
jordrörelser [SGI]

Riksöversikt finkorniga
jordars skredbenägenhet
[SGU] *

Riksöversikt finkorniga jordars
skredbenägenhet [SGU] *
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SGI

SGU

MSB

Skogsstyrelsen

* Produkten finns endast som papperskarta i pdf-format, ej som kartlager i kartvisningstjänsten. Kartan nås via
länk i produktbladet eller på respektive myndighets webbplats.

Kustsårbarhetsindex, erosion (Skåne) [SGI] –
visas från skala 1:100.000
Kustsårbarhetsindex, erosion (Skåne) [SGI] Förutsättningar för erosion –
visas från skala 1:100.000

Kustsårbarhetsindex, erosion [SGI]

Kustsårbarhetsindex, erosion (Skåne) [SGI] Samhällsvärden – visas från skala 1:100.000

Stranderosion, kust (Skåne) - Strandtyp
[SGU]
Stranderosion, kust (Skåne) Erosionsförhållanden, nutid [SGU]
Stranderosion, kust [SGU]

Erosion

Stranderosion, kust (Skåne) Erosionsförhållanden vid en framtida
havsnivåhöjning på ca 1m [SGU]

Stranderosion, kust (Skåne) Erosionskänslighet baserat på index [SGU]
Strandlinjens förändring Skåne (+-15m)
från 1940 till 2010 [SGU]

Historiska strandlinjer [SGU]

Historiska strandlinjer Skåne (1940, 50-,
60-, 70-tal) alla [SGU]

Stränders jordart och eroderbarhet
[SGU]

Stränders eroderbarhet - linjer [SGU] - visas
från 1:100 000

Stränders eroderbarhet vid sjöar,
havskust och vattendrag (1:100 000 1:250 000) [SGI]

Stränders eroderbarhet vid sjöar, havskust
och vattendrag [SGI] - visas till 1:100 000

Riksöversikt stranderosion [SGU] *

Riksöversikt stranderosion [SGU] *

Grundläggande
geologisk information

Stränders jordart och eroderbarhet [SGU]
(1:25 000 - 1:100 000)

Stränders jordart - linjer [SGU]

Fastmark [SGU]

Fastmark [SGU]

Jorddjupsmodell [SGU]

Jorddjupsmodell [SGU]

Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 [SGU]

Jordarter [SGU]
Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 täckningskarta
[SGU]
7 (8)

4. Produktblad
För att hitta den senaste versionen av produktbladen se länk i Kartvisningstjänsten under
respektive kartunderlag, http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/.
Produktblad

Producent

Skredriskkartering vattendrag - Säveån

SGI

Skredriskkartering vattendrag - Norsälven

SGI

Skredriskkartering vattendrag - Göta älv

SGI

Förstudie, Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter

MSB

Huvudstudie, Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter

MSB

Översiktlig stabilitetskartering i morän och grovkorniga jordarter

MSB

Förutsättning för skred i finkornig jordart

SGU

Områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar

Skogsstyrelsen

Jordskred och raviner

SGU

Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser

SGI

Riksöversikt finkorniga jordars skredbenägenhet

SGU

Kustsårbarhetsindex, erosion

SGI

Stranderosion, kust (Skåne)

SGU

Historiska strandlinjer (Skåne)

SGU

Stränders jordart och eroderbarhet (1:25 000 – 1:100 000)

SGU

Stränders eroderbarhet vid sjöar, havskust och längs vattendrag
(1:100 000 – 1:250 000)

SGI

Riksöversikt stranderosion

SGU

Fastmark

SGU

Rapporter om stabilitetsförhållanden, naturolyckor, hållbarhet och klimat (per län och
kommun)

SGI

Mer information om vägledningen och kartvisningstjänsten finns på SGI:s webbplats,
www.swedgeo.se
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Produkt:

Skredriskkartering vattendrag – Säveån

Producent:

Statens Geotekniska Institut (SGI), www.swedgeo.se.

Dokument:

SGI Publikation 38 samt kartvisningstjänst.

Senast uppdaterad:
2017‐09‐01

Innehåll:

Skredriskkartering längs Säveån, en ca 30 km lång sträcka från utloppet i Sävelången till
Gamlestaden nära mynningen i Göta älv. Yttäckande kartläggning av såväl bebyggda som
obebyggda områden inkluderande bedömning av klimatförändringens påverkan på
skredrisken.

Begrepp:

Skredrisken – definieras som en kombination av sannolikhet för skred och konsekvenser av
skred. Framtagna sannolikheter för skred och tillhörande konsekvenser kombineras i en
riskmatris. Skredrisken klassas sedan i tre nivåer: låg, medelhög samt hög skredrisk.
Konsekvenser för den bebyggelse och de transportvägar samt förorenade områden som finns
i området, har värderats kvalitativt utifrån aspekterna liv, miljö, ekonomi respektive
samhällsviktigt. Konsekvenserna har delats in i fem konsekvensklasser.
Sannolikhet – Med utgångspunkt från traditionella stabilitetsberäkningar har ingående
parametrar analyserats med statistiska metoder för att beräkna sannolikheten för skred i ett
antal utvalda sektioner. Den beräknade sannolikheten har knutits ihop mellan sektionerna
genom att bedöma sannolikheten för områdena mellan sektionerna utifrån deras
geotekniska och geometriska förutsättningar i förhållande till de beräknade sektionernas
förutsättningar och resultat. Sannolikheten för skred har delats upp i fem klasser, S1‐S5.
Gränserna mellan sannolikhetsklasserna är satta utifrån europeiska och svenska byggnormer
som allmänt nyttjas för konstruktion av byggnader.
Klimatpåverkan – Förväntad klimatförändring, i ett 100‐årsperspektiv, innebär ökade
framtida flöden i vattendraget, vilket medför ökad erosion i åfåran. Detta får effekt på
sannolikheten för skred genom att slänternas geometri förändras inom stora delar av
utredningsområdet. Hänsyn har också tagits till högre grundvatten‐ och porvattentryck i
marken. Känslighet för klimatpåverkan uttrycks i tre klasser: liten, måttlig och stor påverkan.

Skala och
noggrannhet:
Begränsningar:

Framtagning
och underlag:

Kartorna redovisas i skala 1:10 000 i rapporten (A4).
Karteringen är baserad på representativa geotekniska undersökningssektioner med cirka
1 ‐2 km mellanrum. I beräkningssektionerna är detaljeringsgraden hög men för
mellanliggande områden har bedömningar gjorts avseende stabilitetsförhållanden och
sannolikhetsklass, vilket innebär en översiktlig utredningsnivå som helhet.
Underlaget är producerat av SGI med hjälp av medel inom anslag 1:10 Klimatanpassning.
Arbetet har genomförts mellan 2013‐2017, med slutrapportering i september 2017. Det finns
en mängd dataunderlag som använts för framtagning av skredriskkartan som i sig utgör ett
användbart planeringsunderlag. Exempel på sådant dataunderlag är jordartskarta,
sammanställningar av nya och tidigare utförda geotekniska undersökningar och utredningar,
sjömätning inklusive batymetri och ytgeologisk tolkning, hydrodynamisk modell,
lutningsanalys baserad på geologi och topografi på land och i vatten, klimatdata från SMHI
med mera.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning

Skredriskkarta

Hög skredrisk – Behov av åtgärd för befintliga
byggnader och anläggningar klarläggs med
detaljerad stabilitetsutredning. För
nyexploatering krävs detaljerad
stabilitetsutredning och sannolikt
stabilitetshöjande åtgärder.

På skredriskkarta och sannolikhetskarta är det lagt
ett gråtonat raster för att illustrera områden där det
finns mer detaljerade stabilitetsutredningar.

Medelhög skredrisk – Befintliga byggnader och
anläggningar kontrolleras med detaljerad
stabilitetsutredning. För nyexploatering krävs
detaljerad stabilitetsutredning och eventuellt
åtgärder.
Låg skredrisk – För befintliga byggnader och
anläggningar krävs ingen särskild utredning.
För nyexploatering krävs stabilitetsutredning.

Sannolikhetskarta

Liten klimatpåverkan – Klimatförändringen
innebär generellt ingen förändring av
sannolikhetsklass.
Måttlig klimatpåverkan – Klimatförändringen
innebär att sannolikhetsklassen förändras med
ett halvt till ett steg i områden med låg
sannolikhet (klass S1‐S2) i dagens klimat,
medan det för områden med viss till påtaglig
sannolikhet (klass S3‐S5) förändras med upp till
ett halvt steg.
Stor klimatpåverkan – Klimatförändringen
innebär att sannolikhetsklassen förändras med
mer än ett steg i områden med låg sannolikhet
(klass S1‐S2) i dagens klimat och mer än ett
halvt steg i områden med viss till påtaglig
sannolikhet (klass S3‐S5).

Konsekvenskarta

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Täckningskarta Säveån

Målgrupp:
Användning:

Ajourhållning:

Åtkomst:

Planerare och handläggare på kommuner och länsstyrelser.
Skredriskkartan längs Säveån är framtagen som ett planeringsunderlag för klimatanpassning
för kommuner och länsstyrelsen. Detaljeringsgraden ligger på översiktsplanenivå.
Huvudsyftet är att identifiera områden för vidare utredning av stabilitet och/eller
konsekvenser. Kartan ger också en indikation på vilka områden som är mest känsliga i ett
klimatförändringsperspektiv. Det framtagna underlaget innehåller såväl skredriskkartor,
sannolikhetskartor som konsekvenskartor för att underlätta tolkning och vidare arbete med
underlaget.
Kartorna är daterade augusti 2017 och representerar förhållandena under utredningsfasen
2013‐2017. Ingen uppdatering eller á‐jourhållning finns inplanerad i dagsläget (september
2017).
Via Geodata.se (Geodataportalen), kundtjänst, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Skredriskkartering vattendrag – Norsälven

Producent:

Statens Geotekniska Institut (SGI), www.swedgeo.se.

Dokument:

SGI Publikation 18 samt kartvisningstjänst.

Senast uppdaterad:
2015-12-18

Innehåll:

Skredriskkartering längs Norsälven, från utloppet i Nedre Fryken till mynningen i Vänern.
Yttäckande kartläggning av såväl bebyggda som obebyggda områden inkluderande
bedömning av klimatförändringens påverkan på skredrisken.

Begrepp:

Skredrisken – definieras som en kombination av sannolikhet för skred och konsekvenser av
skred. Framtagna sannolikheter för skred och tillhörande konsekvenser kombineras i en
riskmatris. Skredrisken klassas sedan i tre nivåer: låg, medelhög samt hög skredrisk.
Konsekvenser för den bebyggelse och de transportvägar som finns i området, har värderats
kvalitativt utifrån kriterierna liv, miljö, ekonomi respektive samhällsviktigt. Konsekvenserna
har delats in i fem konsekvensklasser.
Sannolikhet – Med utgångspunkt från traditionella stabilitetsberäkningar har ingående
parametrar analyserats med statistiska metoder för att beräkna sannolikheten för skred i ett
antal utvalda sektioner. Den beräknade sannolikheten har knutits ihop mellan sektionerna
genom att bedöma sannolikheten för områdena mellan sektionerna utifrån deras
geotekniska och geometriska förutsättningar i förhållande till de beräknade sektionernas
förutsättningar och resultat. Sannolikheten för skred har delats upp i fem klasser, S1-S5.
Gränserna mellan sannolikhetsklasserna är satta utifrån europeiska och svenska byggnormer
som allmänt nyttjas för konstruktion av byggnader.
Klimatpåverkan – Förväntad klimatförändring, i ett 100-årsperspektiv, innebär ökade
framtida flöden i älven, vilket medför ökad erosion i älvfåran. Detta får effekt på
sannolikheten för skred genom att slänternas geometri förändras inom stora delar av
utredningsområdet. Hänsyn har också tagits till högre grundvatten- och porvattentryck i
marken. Klimatpåverkan uttrycks i tre klasser: liten, måttlig och stor påverkan.

Skala och
noggrannhet:
Begränsningar:

Framtagning
och underlag:

Kartorna redovisas i skala 1:15 000 i rapporten (A4).
Karteringen är baserad på representativa geotekniska undersökningssektioner med cirka
1 -2 km mellanrum. I beräkningssektionerna är detaljeringsgraden hög men för
mellanliggande områden har bedömningar gjorts avseende stabilitetsförhållanden och
sannolikhetsklass.
Underlaget är producerat av SGI med hjälp av medel inom anslag 1:10 Klimatanpassning.
Arbetet har genomförts mellan 2013-2015, med slutrapportering i april 2015. Det finns en
mängd dataunderlag som använts för framtagning av skredriskkartan som i sig utgör ett
användbart planeringsunderlag. Exempel på sådant dataunderlag är jordartskarta, Nationella
höjdmodellen, nya och tidigare utförda geotekniska undersökningar, flygbildstolkning från
olika tidsperioder, sjömätningar inklusive batymetri och ytgeologisk tolkning, hydrodynamisk
modell, lutningsanalys baserad på geologi och topografi på land och i vatten, klimatdata från
SMHI med mera.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning

Skredriskkarta

Hög skredrisk – Behov av åtgärd för befintliga
byggnader och anläggningar klarläggs med
detaljerad stabilitetsutredning. För
nyexploatering krävs detaljerad
stabilitetsutredning och sannolikt
stabilitetshöjande åtgärder.
Medelhög skredrisk – Befintliga byggnader och
anläggningar kontrolleras med detaljerad
stabilitetsutredning. För nyexploatering krävs
detaljerad stabilitetsutredning och eventuellt
åtgärder.
Låg skredrisk – För befintliga byggnader och
anläggningar krävs ingen särskild utredning.
För nyexploatering krävs stabilitetsutredning.

Liten klimatpåverkan – Klimatförändringen
innebär generellt ingen förändring av
sannolikhetsklass.
Måttlig klimatpåverkan – Klimatförändringen
medför att sannolikhetsklassen ökar med ett
steg inom berörda delar utmed älven.
Stor klimatpåverkan – Klimatförändringen
medför att sannolikhetsklassen ökar med ett
till två steg inom steg inom berörda delar
utmed älven.

Sannolikhetskarta

Konsekvenskarta

(Sannolikhetskartan finns i skredriskkartans egen
kartvisningstjänst)

(Konsekvenskartan finns i skredriskkartans
egen kartvisningstjänst)

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Täckningskarta Norsälven

Målgrupp:
Användning:

Ajourhållning:

Åtkomst:

Planerare och handläggare på kommuner och länsstyrelser.
Skredriskkartan längs Norsälven är framtagen som ett planeringsunderlag för
klimatanpassning för kommuner och länsstyrelsen. Detaljeringsgraden ligger på
översiktsplanenivå. Huvudsyftet är att identifiera områden för vidare utredning av stabilitet
och/eller konsekvenser. Kartan ger också en indikation på vilka områden som är mest
känsliga i ett klimatförändringsperspektiv. Det framtagna underlaget innehåller såväl
skredriskkartor, sannolikhetskartor som konsekvenskartor för att underlätta tolkning och
vidare arbete med underlaget.
Kartorna är daterade mars 2015 och representerar förhållandena under utredningsfasen
2013-2015. Ingen uppdatering eller á-jourhållning finns inplanerad i dagsläget (juni 2015).
Via Geodata.se (Geodataportalen), kundtjänst, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Skredriskkartering vattendrag - Göta älv

Producent:

Statens Geotekniska Institut (SGI), www.swedgeo.se.

Dokument:

GÄU 2009-2012 + rapportserie delrapporter 1-34
Vägledning vid användning av resultat från Göta älvutredningen.

Senast uppdaterad:
2016-12-15

Innehåll:

Skredriskkartering längs Göta älvdalen. Yttäckande kartläggning av såväl bebyggda som
obebyggda områden med bedömning av klimatpåverkan.

Begrepp:

Skredrisken – definieras som en kombination av sannolikhet för skred och konsekvenser av
skred. Framtagna sannolikheter för skred och tillhörande konsekvenser kombineras i en
riskmatris. Skredrisken klassas sedan i tre nivåer: låg, medelhög samt hög skredrisk.
Konsekvenser – I utredningen har en omfattande monetär analys av samhällskonsekvenser
genomförts. Konsekvenser som beaktats är människoliv, bebyggelse, väg och järnväg, energioch ledningssystem, VA-system, miljöfarliga verksamheter och förorenade områden samt
näringsliv. Summering av konsekvenskostnaden har utförts inom delrutor samt efter
skredutbredning. Sekundära konsekvenser har beaktats med avseende på
kvicklereförekomst (dvs. förutsättning för stora skred).
Sannolikhet – Med utgångspunkt från traditionella stabilitetsberäkningar har ingående
parametrar analyserats med statistiska metoder för att beräkna sannolikheten för skred i
varje sektion. Den beräknade sannolikheten har knutits ihop mellan sektionerna genom att
bedöma sannolikheten för områdena mellan sektionerna utifrån deras geotekniska och
geometriska förutsättningar i förhållande till de beräknade sektionernas förutsättningar och
resultat. Sannolikheten för skred har delats upp i fem klasser, S1-S5. Gränserna mellan
sannolikhetsklasserna är satta utifrån europeiska och svenska byggnormer som allmänt
nyttjas för konstruktion av byggnader.
Sekundära effekter – För att ta hänsyn till eventuella sekundära effekter av skred i Göta
älvdalen har områden med högsensitiv jord och hög sannolikhet för skred
(sannolikhetsklasser S4 eller S5) markerats med ett streckat mönster på skredriskkartorna.
På kartorna har det streckade rastret utelämnats i en zon närmast älven, vilket avspeglar att
ett skred måste ha en viss storlek upp från älven för att de sekundära effekterna skall
inträffa.
Klimatpåverkan – Förväntad klimatförändring, i ett 100-årsperspektiv, innebär ökade
framtida flöden i älven, vilket medför ökad erosion i älvfåran. Detta får effekt på
sannolikheten för skred genom att slänternas geometri förändras inom stora delar av
utredningsområdet. Hänsyn har också tagits till högre grundvatten- och porvattentryck i
marken. Klimatpåverkan uttrycks i tre klasser: liten, måttlig och stor påverkan.

Skala och
noggrannhet:
Begränsningar:

Framtagning
och underlag:

Kartorna redovisas i skala 1:10 000 i rapporten (A3).
Karteringen är baserad på representativa geotekniska typsektioner med cirka 800 m
mellanrum. I beräkningssektionerna är detaljeringsgraden hög men för mellanliggande
områden har bedömningar gjorts avseende stabilitetsförhållanden och sannolikhetsklass.
Regeringen gav i ett särskilt regleringsbrev 2008 (M2008/4694/A) ett uppdrag till Statens
geotekniska institut (SGI) att utföra en kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med
anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden i älven. Projektet pågick mellan 20092011 och slutrapporterades mars 2012. Det finns en mängd dataunderlag som använts för
framtagning av skredriskkartan som i sig utgör ett användbart planeringsunderlag. Exempel
på sådant dataunderlag är jordartskarta, terrängmodell, nya och tidigare utförda geotekniska
undersökningar, sjömätningar inklusive batymetri och ytgeologisk tolkning, hydrodynamisk
modell, klimatdata från SMHI med mera.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning
Risknivåer

Hög skredrisk – Behov av åtgärd för befintliga
byggnader och anläggningar klarläggs med
detaljerad stabilitetsutredning. För
nyexploatering krävs detaljerad
stabilitetsutredning och sannolikt
stabilitetshöjande åtgärder.
Medelhög skredrisk – Befintliga byggnader
och anläggningar kontrolleras med detaljerad
stabilitetsutredning. För nyexploatering krävs
detaljerad stabilitetsutredning och eventuellt
åtgärder.
Låg skredrisk – För befintliga byggnader och
anläggningar krävs ingen särskild utredning.
För nyexploatering krävs stabilitetsutredning.

Täckningskarta

Sekundära effekter/förhöjd påverkan på
älven – Område med högsensitiv jord
närmast älven. Förutsättning för stora skred
med allvarliga konsekvenser.

Liten klimatpåverkan – Klimatförändringen
innebär generellt ingen förändring av
sannolikhetsklass.
Måttlig klimatpåverkan – Klimatförändringen
medför att sannolikhetsklassen ökar med ett
steg inom berörda delar utmed älven.
Stor klimatpåverkan – Klimatförändringen
medför att sannolikhetsklassen ökar med ett
till två steg inom steg inom berörda delar
utmed älven.

Målgrupp:
Användning:

Ajourhållning:

Åtkomst:

Planerare och handläggare på kommuner och länsstyrelser.
Skredriskkartan längs Göta älv är framtagen som ett planeringsunderlag för klimatanpassning
för att studera effekterna av en framtida ökad tappning från Vänern. Detaljeringsgraden
ligger på översiktsplanenivå. Kartan ger också en indikation på vilka områden som är mest
känsliga i ett klimatförändringsperspektiv.
Kartorna är daterade mars 2012 och representerar förhållandena under utredningsfasen
2009-2011. Ingen uppdatering eller á-jourhållning finns inplanerad i dagsläget (dec 2016).
En vägledning för tolkning och användning av kartorna finns framtagen.
Via Geodata.se (Geodataportalen), kundtjänst, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Förstudie, Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter

Senast uppdaterad:
2015-12-18

Producent:

Statens geotekniska institut (SGI) utför förstudien på uppdrag av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), www.msb.se.

Dokument:

Rapporterna är förstudier och utgör endast ett underlag till huvudstudien. Förstudiens
rapporter finns inte tillgängliga mer än till de kommuner som så önskar och finns inte heller i
kartvisningstjänsten.

Innehåll:

Syftet med ”Förstudie, översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter” är att bedöma
om det föreligger behov av att gå vidare och därefter göra en huvudstudie för att utreda
stabilitetsförhållandena.

Begrepp:

Översiktlig stabilitetskartering - Att översiktligt kartlägga markens stabilitetsförhållanden och
identifiera områden som har låga säkerhetsfaktorer inom bebyggda områden. Detta innebär
att identifiera områden som inte är tillräckligt stabila för aktuellt markutnyttjande.
Förstudie - Vid genomförandet av denna förstudie inventeras bland annat befintlig
geoteknisk dokumentation, tolkning av flygbilder och geologiskt kartmaterial samt samråd
med kommunen och fältbesök. I förstudien studeras markens topografi, närhet till
vattendrag och grundvattenströmningar samt befintlig geoteknisk dokumentation.
Kartläggning - Att översiktligt avgränsa, i samråd med kommun, de bebyggda områden inom
kommunen, som är i behov av översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i finjord.
Utredningsbehov - Utredningsbehov efter utförd förstudie innebär att bedöma om det
föreligger behov av att utföra en huvudstudie av utpekade områden för att utreda
säkerhetsfaktorerna för ras och skred.

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning

Täckningskarta
Se Karterade
kommuner

Skala och
noggrannhet:
Begränsningar:
Framtagning
och underlag:

Målgrupp:
Användning:

Ajourhållning:
Åtkomst:

Ej relevant i förstudien.
Kartering utförs endast för bebyggda områden.
En studie görs för att ta fram områden där förutsättningar för skred finns i bebyggda
områden, bland annat genom användning av höjddata (NH), geologiskt kartmaterial,
flygbilder, skreddatabasen, fältbesök, samråd med kommunen och genomgång av allt
befintligt geotekniskt material hos kommunen.
Karterad kommun, länsstyrelse.
För att få en avgränsning av lämpliga områden för utförande av huvudstudie i bebyggda
områden. Förstudie utförs tillsammans med kommunen för att markera inom vilka områden
upphandlad konsult ska utföra en huvudstudie.
Underlagen har tagits fram sedan 1986 och uppdateras vid behov eller vid förfrågan från
kommun.
Tillhandahålls inte publikt, delas ut efter förfrågan för exempelvis översiktlig planering i
kommunen. Materialet används som underlag till huvudstudie.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Huvudstudie, Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter

Senast uppdaterad:
2017‐12‐15

Producent:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), www.msb.se.

Dokument:

https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Kartor/Stabilitetskartering‐finkorniga‐jordarter/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Skred‐ras‐och‐
slamstrommar/Oversiktlig‐stabilitetskartering/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Skred‐ras‐och‐
slamstrommar/Oversiktlig‐stabilitetskartering/Karterade‐kommuner/

Innehåll:

Syftet med den översiktliga karteringen av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden
är att identifiera områden där det finns behov av att gå vidare och göra detaljerade
geotekniska stabilitetsutredningar eller en översyn av tidigare utredningar och åtgärder.
Den översiktliga stabilitetskarteringen utgör ett stöd för kommun och länsstyrelse vid
bedömning av var det kan finnas stabilitetsproblem. Huvudstudien pekar ut områden där en
detaljerad undersökning rekommenderas för att utreda behovet av att minska sannolikheten
för ett ras eller skred. Upphandlad geoteknisk konsult analyserar befintlig geoteknisk
dokumentation, utför nya geotekniska fält‐ och laboratorieundersökningar samt
stabilitetsberäkningar där behov finns. OBS! Redovisningarna av kartorna har förbättrats
över åren.
I kartvisningstjänsten visar fyra kartlager:
Huvudstudie (före 2001): visas områdesavgränsning av karta 1B där sådan finns, annars en
översiktlig avgränsning av området som ingått i huvudstudien. För att se resultatet av
karteringarna hänvisas till respektive rapport och karta i pdf‐format (se länkar ovan).
Huvudstudie (efter 2001) 1A och 1B: visar resultatet av karteringarna för karta 1A och 1B.
Karterade kommuner: visar vilka kommuner som är karterade.

Begrepp:

Översiktlig stabilitetskartering
Att översiktligt kartlägga markens stabilitetsförhållanden och identifiera områden som har
låga säkerhetsfaktorer inom bebyggda områden. Detta innebär att identifiera områden som
inte är tillräckligt stabila för aktuellt markutnyttjande.
Fram tills 1997 användes begreppet ”Skredrisk” för att beskriva karteringarna och innebar,
för dessa äldre karteringar, områden med låga säkerhetsfaktorer jämfört med dåtidens
gällande gränsvärden för säkerhetsnivåer.
Utredningsbehov
Utredningsbehov efter utförd huvudstudie innebär att utföra detaljerad stabilitetsutredning
och, om behov föreligger, även en fördjupad stabilitetsutredning av områden med låga
säkerhetsnivåer.
Detaljerad stabilitetsutredning
För att bedöma stabiliteten för ett område utförs utredningsarbetet oftast stegvis, där första
steget är en översiktlig nivå för att sedan gå vidare med en högre detaljeringsnivå. Vid en
detaljerad utredning genomförs – i sektioner som vid en översiktlig utredning visar sig ha låg
säkerhet mot skred – fält‐ och laboratorieundersökningar i sådan omfattning att en slänts
tekniska egenskaper kan bestämmas, om än med viss osäkerhet. Utredningen ska innefatta
stabilitetsberäkningar. Mer detaljerad beskrivning av vad utredningen bör innehålla ges i
Skredkommissionens Rapport 3:95.
Fördjupad stabilitetsutredning
Om en detaljerad utredning visar att stabilitetsförhållandena inte är tillfredsställande är
nästa steg att utföra en fördjupad utredning, för att kunna ta ställning till om
förstärkningsåtgärder behövs eller inte. Fält‐ och laboratorieundersökningar utförs mer
detaljerat så att släntens tekniska egenskaper kan bestämmas i detalj. Mer detaljerad
beskrivning av vad utredningen bör innehålla ges i Skredkommissionens Rapport 3:95.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Symboler och
täckning:

Utseende 1998 och framåt
Karta 1A

Karta 1B

Utseende 1997 och tidigare

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Skala och
noggrannhet:

Kartorna redovisas i skala 1:5 000.

Begränsningar:

Karteringarna gäller enbart bebyggda områden i hela kommunen och enbart för rådande
förhållanden vid den aktuella tidpunkten. Innehållet i och tillförlitligheten hos de översiktliga
stabilitetskarteringarna varierar eftersom metoderna förfinats med åren.

Framtagning
och underlag:

Huvudstudien (etapp 1) innebär att stabilitetsförhållandena för slänter med jordlager
bestående av lera, silt och sand i bebyggda områden kartläggs översiktligt. Arbetet utförs av
geotekniska konsultfirmor på uppdrag av MSB.
Huvudstudien i etapp 1 är i sin tur indelad i två deletapper, etapp 1A och etapp 1B. I etapp
1A karteras stabilitetsförhållandena översiktligt med avseende på jordart och topografi och
närheten till vattendrag.
I etapp 1B kartläggs stabilitetsförhållandena översiktligt utifrån fältundersökningar och
överslagsberäkningar i särskilt utvalda sektioner. En bedömning och värdering utförs också
av tidigare utförda stabilitetsutredningar inom de aktuella områdena.
Om det inte är möjligt att klarlägga stabilitetsförhållandena med hjälp av den
överslagsberäkning som utförts i etapp 1B, eller om ett område inte kan klassas som
tillfredsställande stabilt, rekommenderas en detaljerad stabilitetsutredning (etapp 2).

Målgrupp:
Användning:

Ajourhållning:

Åtkomst:

Karterad kommun, men också länsstyrelsen, geotekniska konsulter samt statliga
myndigheter.
Karteringarna utgör ett stöd för både kommun och länsstyrelse vad gäller översiktsplanering,
riskinventering och riskhantering. Med stabilitetskarteringen till grund kan kommunerna
själva upprätta handlingsplaner och utföra detaljerade utredningar i utpekade områden, och
vid behov åtgärder.
Stabilitetskarteringar av finkorniga jordarter har pågått sedan 1986. Om åtgärder vidtas för
att minska sannolikheten för ras och skred i ett karterat område kan karteringens aktualitet
påverkas. Produkten innehåller inte några planerade uppdateringar för MSB. Utredd
kommun äger materialet för att fritt hålla det à‐jour.
Via Geodata.se (Geodataportalen), kundtjänst, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Översiktlig stabilitetskartering i morän och grovkorniga jordarter

Senast uppdaterad:
2018-12-10

Producent:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), www.msb.se. SGI utför karteringarna
på uppdrag av MSB.

Dokument:

Kartor och karteringsrapporter:
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Kartor/Stabilitetskartering-moran-och-grova-jordar/
Vissa rapporter finns även att ladda ner via kartvisningstjänsten (se Rapporter).

Innehåll:

Syftet med översiktliga kartering av stabiliteten i raviner och moränslänter är att översiktligt
kartlägga behovet av detaljerade undersökningar och kontroller med avseende på
benägenheten för slamströmmar, erosion och ras i raviner och slänter i morän och grov
sedimentjord.
Enligt MSBs karteringsmetod indelas den översiktlig stabilitetskartering i två steg, dels en
förstudie och dels en huvudstudie. Förstudiens syfte är att välja ut områden som skall
karteras. Den görs i samråd med kommunen. Därefter, i huvudstudien, utförs en kartering
samt en översiktlig bedömning av stabiliteten i raviner och slänter.
I Kartvisningstjänsten visas: områdesavgränsningar för huvudstudie, karterade och
digitaliserade kommuner samt resultat från huvudstudien.

Begrepp:

Översiktlig stabilitetskartering, moränkartering - Identifiera och kartlägga, raviner och
moränslänter som inte är tillräckligt stabila inom bebyggda områden.
Åtgärder - Kartlägga behovet av detaljerade och fördjupade undersökningar samt
kontrollprogram i de utpekande områden där åtgärder bedömts behövas för att minska
konsekvenserna av slamströmmar och ras.
Utredningsbehov - Kommunen rekommenderas att göra en detaljerad undersökning, eller
om behov föreligger, ett planerat underhålls- och kontrollprogram för utpekat område.

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning

Huvudstudie:

Täckningskarta
Huvudstudie:
Utvalda områden i
kommunen.
Karterade och
digitaliserade
kommuner*
(se röda områden):

*) Karteringar sker
kontinuerligt, kontrollera på
MSB:s webbplats för senaste
informationen.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Skala och
noggrannhet:
Begränsningar:

Kartorna redovisas i skala 1:10 000.
Kartering utförs endast inom bebyggda områden i anslutning till raviner och slänter i morän
och grov sedimentjord där förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras bedöms
föreligga.
Den översiktliga stabilitetskarteringen ger inga exakta svar om stabiliteten. Metodiken
bygger på att med relativt enkla metoder fastställa om förutsättningar för slamströmmar och
eller ras föreligger. Kartläggningen kan därför inte användas som exploateringsunderlag.

Framtagning
och underlag:
Målgrupp:

Geologiska och topografiska kartmaterial, flygbildstolkning samt fältbesök inom de aktuella
områdena.
Karterad kommun, men också länsstyrelsen, geotekniska konsulter samt statliga
myndigheter.

Användning:

Karteringarna utgör ett stöd för både kommun och länsstyrelse vad gäller översiktsplanering,
riskinventering och riskhantering. Med moränkarteringen till grund kan kommunerna själva
upprätta handlingsplaner för underhåll och kontroll samt utföra detaljerade utredningar i
utpekade områden. Materialet gäller enbart bebyggda områden i hela kommunen samt
eventuella områden där det finns behov av skydd av samhällsviktig verksamhet.

Ajourhållning:

Stabilitetskarteringar av grovkorniga jordarter har pågått sedan 2002. Om åtgärder vidtas för
att minska slamströmmar och ras i ett karterat område kan karteringens aktualitet påverkas.
Produkten innehåller inte några planerade uppdateringar av befintliga karteringar. Nya
karterade områden kan däremot tillkomma.

Åtkomst:

Via Geodata.se (Geodataportalen), kundtjänst, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:
Producent:
Dokument:
Innehåll:
Begrepp:

Symboler och
täckning:

Förutsättning för skred i finkornig jordart

Senast uppdaterad:
2018-11-19

Sveriges geologiska undersökning (SGU), www.sgu.se, i samverkan med Statens geotekniska
institut (SGI).
Produktbeskrivning: http://resource.sgu.se/dokument/produkter/forutsattningar-skredfinkornig-jordart-beskrivning.pdf
Databasen innehåller data om förutsättningar för skred i finkornig jordart. De områden som
har förutsättningar för jordskred har markerats som aktsamhetsområden.
Förutsättning: För att skred skall kunna inträffa krävs att jorden består av lera och/eller silt
och att marklutningen är tillräckligt stor. Dessa naturliga förutsättningar (med givna
tröskelvärden) gör att skred kan uppstå mer eller mindre spontant, men inte nödvändigtvis.
Aktsamhetsområden - Lutningsanalys: Område där förutsättning enligt ovan för jordskred
kan föreligga. Aktsamhetsområdet definierar den maximala omfattningen av det område
från vilket skredmassor kan röra sig, givet en kritisk marklutning (1:10). Vid förekomst av
kvicklera kan ett skred dock komma att beröra ett större område än vad som har karterats
med lutning 1:10.
Aktsamhetsområden - Strandnära: Strandnära områden som ej utgörs av morän eller berg
bör generellt ses och behandlas som aktsamhetsområden. Därför inkluderar produkten
aktsamhetsområden som bygger på att avstånd till närmaste strandlinje är minst 50 m, att
området ligger under högsta kustlinjen och att det inte är berg eller morän.
Kartutsnitt
Symbolsättning
Täckningskarta
(lyrfil vid beställning
av datamängd)
Aktsamhetsområden –
Lutningsanalys
Aktsamhetsområden –
Strandnära
Täckningsområde

Skala och
noggrannhet:
Begränsningar:

Framtagning
och underlag:

Målgrupp:

Användning:

Ajourhållning:
Åtkomst:

Databasen är avsedd att användas i skala 1:25 000-1:100 000 beroende på jordartskartans
skala. Noggrannheten är lägst i jordartsunderlaget (25-100 m) som således är bestämmande
för noggrannheten i klassificeringen av skredförutsättningarna.
Kartan visar inte risken eller sannolikheten för jordskred. Kartan pekar inte heller ut områden
med förutsättningar för morän- och bergsskred. För bestämning av markens stabilitet krävs
normalt geotekniska undersökningar. Informationen gäller för de jordarts- och
höjdförhållanden som rådde vid karteringstillfällena och kan därför vara inaktuell, till
exempel inom vissa bebyggda områden. Databasen baseras enbart på beräkningar av
karterade förhållanden och har inte genomgått några systematiska fältkontroller.
Denna produkt är en vidarebearbetning av SGU-produkten ”Lutningsanalys, finkornig
jordart”, och bygger på SGU:s jordartsdatabas, Lantmäteriets digitala höjddata och
vattendrag/sjöar i kombination med en avancerad lutningsanalys. För att i möjligaste mån
eliminera felkällor som bl a beror på geometrisk misspassning mellan det geologiska
underlaget och höjdmodellen har informationen bearbetats med filtrerings- och
buffringsförfaranden. För mer info hänvisas till SGU:s produktbeskrivning.
Planerare och handläggare vid länsstyrelsen och kommunala tillståndsmyndigheter –
planhandläggare, bygglovshandläggare, handläggare för miljö- och hälsoskydd,
klimatsamordnare, klimatanpassningsutredare, planerare vid Trafikverket, energiföretag,
handläggare vid Skogsstyrelsen, geotekniska konsulter, MIFO-inventerare.
Översiktlig planering – tidiga skeden. Pekar ut även obebyggda områden. Underlag för
stabilitetskartering och riskbedömning. Produkten bör användas tillsammans med
"Riksöversikt finkorniga jordars skredbenägenhet" (SGU) som ger information om
skredbenägenhet i olika delar av landet. Handledning till produkten,
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1817-rapport.pdf
Uppdatering sker var eller vartannat år beroende på förbättringar i digitala jordartskartan.
Via Geodata.se (Geodataportalen), SGUs kundtjänst kundservice@sgu.se, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och
slamströmmar

Senast uppdaterad:
2018-12-10

Producent:

Skogsstyrelsen, www.skogsstyrelsen.se i samverkan med Statens geotekniska institut (SGI),
Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Dokument:

Skogsstyrelsens webbsida:
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/Brant-erosionskanslig-terrang/
Skogsstyrelsens rapport ”Metodik för identifiering av slänter och raviner känsliga för
vegetationsförändringar till följd av skogsbruk eller exploatering” (10:2016):
http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/publikationer/rapporter/rapport-2016-10-mojligheter-attminska-stabilitetsrisker-i-ravin.html
Se även Skogsstyrelsens rapporter nr 8, 9 och 11, 2016.

Innehåll:

Produkten identifierar översiktligt områden som kan ha förutsättningar för erosion, ras
och/eller slamströmmar. Dessa områden kan vara känsliga för påverkan på vegetationen
liksom förändringar av vattenmängder, vattnets flödesvägar och rinnhastigheter, det vill säga
påverkan som ofta uppstår vid skogsbruk och exploatering.
Av kartlagren framgår slänter med mycket kraftig lutning (över 25°) eller kraftig lutning (10° 25°) samt raviner och vattendrag. Inom områden med mycket kraftig lutning och i raviner
finns det förutsättningar som gör att erosion, ras eller slamströmmar kan uppstå. Dessa
jordrörelser kan även påverka angränsande områden med kraftig lutning. Produkten
identifierar även områden som kan påverkas av rasande jordmassor från slänter. I de fall
exempelvis infrastruktur, bebyggelse eller vattentäkter finns inom detta område kan de
påverkas eller skadas

Begrepp:

Följande begrepp ingår i produkten:
Slänt med mycket kraftig lutning. Lutning över 25°, slänthöjd över 15 m, yta över 500 m2. Alla
jordarter utom berg eller lera är inkluderade
Slänt med kraftig lutning: Område med en lutning på 10° - 25° som ligger i direkt anslutning
till slänt med mycket kraftig lutning. Området bedöms sträcka sig 200 m ovan respektive 200
m nedan slänten med mycket kraftig lutning. Alla jordarter utom berg eller lera är
inkluderade.
Möjlig ravinformation: Kriteriet för ravinformation är slänter som lutar minst 25° och är minst
5 meter höga på båda sidor om ett vattendrag, över ett område som är högst 50 m brett.
Ravinformationen ska dessutom ha en yta av minst 50 m2.
Vattendrag i anslutning till ravinformation: Vattendrag i vilken en slamström kan utvecklas.
Vattendrag ansetts ha förutsättningar för slamströmmar om vattendraget går i en
ravinformation och där jordarten inte består av lera eller berg i dagen.
Område som kan påverkas vid ras: Ras inom identifierade områden kan påverka bostäder,
infrastruktur mm. Påverkansområdet bedöms ligga inom ett avstånd på högst 50 m från en
identifierad slänt med lutning mellan 10° och 25°.
Extra känsliga områden: Innefattar alla jordar som på jordartskartan är benämnda silt,
grovsilt-finsand, finsand och sand, samt erosionsbenägna moräner, se Riksöversikt
erosionsbenägna moräner i Sverige” (SGU, 2016). Dessutom ingår uppgifter om tidigare
inträffade jordrörelser vilket har tagits från SGI:s skreddatabas och SGU:s karta över
jordskred och raviner, liksom slänter med låg stabilitet och raviner med förutsättningar
slamströmmar, vilka identifierats i MSB:s översiktliga stabilitetskartering.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning

Täckningskarta

Identifierade områden är svarta i
kartan. I fjällkedjan saknas information

Skala och
noggrannhet:

Jordartskartor från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har använts. Dessa varierar i
skala från 1:25 000 till 1:250 000, generellt med avtagande upplösning från söder mot norr.
Orsaken till den varierande skalan beror på att kartering av jordarter har utförts under en
lång period och med olika metoder samt skiftande geografiskt underlag. I vissa områden
saknas jordartkartan vilket innebär att jordartsinformation inte ingått i analysen. Kvaliteten
på underlagen blir sämre i dessa fall. Information vilken jordartsinformation som använts
finns att hämta i kartlagren. Se även SGU:s täckningskarta för jordartskarteringen som visar i
vilken skala de är gjorda.
Kartorna har förenklats genom att slå ihop jordarter med liknande egenskaper, exempelvis
har olika grovkorniga sväm- och älvsediment slagits samman och likaså grovkorniga
postglaciala och glaciala sediment.
Lutningar, ytformer, slänthöjd och storlek på ytor har identifierats från nationella
höjdmodellen framställd av Lantmäteriet. Höjdmodellen har en noggrannhet i medeltal av
0,2 meter i höjd och 0,5 meter i plan.

Begränsningar:

Produkten visar endast vilka sluttningar som har förutsättningar att erodera eller rasa och i
vilka bäckar som slamströmmar kan uppkomma. Däremot visar kartan inte att erosion eller
ras kommer att ske eller att slamströmmar kommer att inträffa. Det är också viktigt att
komma ihåg att det kan finnas områden utanför de som identifieras i denna produkt som
också kan rasa, exempelvis vid påverkade av yttre laster eller erosion från is, vind eller
fartygstrafik samt extrema väderhändelser.
Eftersom ingående underlag har olika noggrannhet ska kartan användas som en indikation av
känslighet för skogliga åtgärder och exploatering, och alltid kombineras med besök i fält för
en analys av risker och eventuella anpassningar av åtgärder.
Den valda lutningen, 25o är högre än den som används av till exempel MSB vid översiktlig
stabilitetskartering i bebyggda områden där jorden består av morän eller annat grovkornigt
material. Vid den översiktliga stabilitetskarteringen används 17°, vilket har valts för att
återspegla en säkerhetsmarginal som är högre än vad som valts inom denna metodik. Tanken
har varit, att i den nu presenterade metodiken, sålla fram de områden där stabiliteten redan
för dagens förhållanden är mycket låg och där en förändring av vegetationen likväl som en
förändring av vattenmängd, vattnets flödesväg eller rinnhastighet kan vara den utlösande
faktorn för ett ras.
Kartunderlag om ras, skred och erosion

Framtagning
och underlag:

Produkten bygger på GIS-skikt för jordart, marklutning, slänthöjd och vattendrag, samt ett
antal kriterier för bedömningar av dessa skikt.
Berg i dagen, rasmassor (talus) och lera har sorterats bort från jordartskartorna.
Områden med erosionskänslig morän har översiktligt identifierats och utgör en extra
indikator för erosionskänslighet.
Statens geotekniska institut har beräknat och tagit fram kriterier för slänter med
förutsättningar för ras, erosion och slamströmmar:
−

Slänter med en mycket kraftig lutning större eller lika med 25° och som är 15 meter höga
eller högre, anses ha förutsättningar för ras. Detta bygger på stabilitetsberäkningar, för
slänter med en grundvattenyta 1 meter under markytan, antagande om en glidyta med
ett djup från markytan mellan 1 och 3 meter, en slänthöjd mellan 15 och 20 meter och
med en för jorden antagen friktionsvinkel på mellan 30° och 40°. Kriteriet för områdets
storlek har satts till 500 m2.

−

Områden i direkt anslutning till en slänter med mycket kraftig lutning kan antingen
påverka eller påverkas av ras från det området. Kriterierna för dessa känsliga
angränsande områden är att slänten lutar 10° och 25° (kraftig lutning) inom maximalt
200 meter från området med mycket kraftig lutning.

−

Kriteriet för ravinformation är slänter som lutar minst 25° och är minst 5 meter höga på
båda sidor om ett vattendrag, över ett område som är högst 50 m brett. Ravinformation
ska dessutom ha en yta av minst 50 m2.

−

Vattendrag i anslutning till ravinformation. Kriterierna för vattendrag med förutsättning
för slamström är att vattendraget går i en ravinformation (se ovan). Bakgrunden till
kriterierna bygger på erfarenheter från inträffade slamströmmar i Sverige.
Kravet om slänter på båda sidor om vattendraget är GIS-tekniskt svårt att få till varför
alla vattendrag som ligger inom ett avstånd av högst 25 meter från minst två slänter,
med lutning och höjd enligt kriterierna, faller ut. En kontroll av höjddata och slänternas
placering vid vattendraget behövs för att verifiera om det rör sig om ett vattendrag med
ravinformation.

Målgrupp:

−

Områden som kan drabbas av nedrasande jord benämns som områden som kan
påverkas vid ras. Kriteriet är att området ligger inom ett avstånd på högst 50 m från
identifierad slänt med lutning mellan 10° och 25°.

−

Uppgifter om ravinbildningar och tidigare inträffade ras, skred inom 1 km från objektet
har inkluderats i bedömningen. Information finns som attribut i kartlagren. Uppgifterna
har hämtats från SGI:s databas Inträffade sked, ras och övriga jordrörelser och SGU:s
karta över Jordskred och raviner. Detta är en bra indikator på instabila områden.

−

Område identifierade i MSB:s produkter ”Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga
jordarter”, samt ”morän och grovkorniga jordarter” har inkluderats i bedömningen.
Information om ett område är identifierat av MSB finns som attribut i kartlagren för
slänter och raviner. MSB:s karteringar har endast gjorts för bebyggda områden, men ger
ändå en indikation som stärker bedömningen av förutsättningarna för erosion, ras och
slamströmmar.

Skogliga tjänstemän, skogliga planerare, maskinförare, markägare, men även tjänstemän
inom kommun och länsstyrelse.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Användning:

Produkten är tänkt att användas för att översiktligt identifiera områden där det skulle kunna
rasa eller ske en slamström, och där man därför kan behöva anpassa skogsbruksåtgärder eller
annan exploatering.
Materialet har inte använts i stor skala utan endast stickprovskontroller har utförts.
Metodiken behöver testköras under några år och därefter bör en utvärdering ske och en
eventuell anpassning och modifiering av metodiken. Därför ska materialet endast användas
som en indikation på känsliga områden och behöver kontrolleras/verifieras av användaren i
fält.
En manuell kontroll mot höjddata behöver göras för att bedöma resultatet av GIS-analysen,
framförallt vid ravinformationer.
För att bedöma risken för erosion, ras eller slamström samt behovet av eventuell anpassning
av åtgärd krävs alltid fältbesök. Information om hur arbeten i dessa områden bör utföras och
anpassas finns på Skogsstyrelsens hemsida (https://www.skogsstyrelsen.se/brukaskog/Brant-erosionskanslig-terrang/) och även i Skogsstyrelsens rapport 9:2016.
Anpassningsåtgärderna kan exempelvis handla om att inte avverka hela sluttningen vid
samma tillfälle, att undvika underröjning, att leda vatten till ett icke känsligt område, att
dämpa vattenhastigheten eller undvika körskador.
Den digitala terrängkartan, framställd av Lantmäteriet, kan användas för att identifiera till
exempel om bebyggelse, vägar, vattendrag och sjöar ligger inom de områden som kan
påverkas vid ras.
Kartlagren kan användas tillsammans med MSB Översiktliga stabilitetskarteringar och SGI:s
information om inträffade sked, ras och övriga jordrörelser.

Ajourhållning:

Åtkomst:

Produkten innehåller inte någon planerad uppdatering av Skogsstyrelsen, även om
myndigheten verkar för att en kontinuerlig uppdatering liksom kvalitetssäkring av produkten
ska ske.
Via Skogsstyrelsen WMS-tjänst och Mina sidor för skogsägare, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Senast uppdaterad:
2016-12-15

Jordskred och raviner

Producent:

Sveriges geologiska undersökning (SGU), www.sgu.se.

Dokument:

Produktbeskrivning: Jordskred och raviner

Innehåll:

Produkten visar spår av inträffade jordskred (skredärr) samt raviner i lösa jordlager.

Begrepp:

Raviner: Smal dalbildning med branta sidor uteroderad genom vattenerosion i lösa jordlager,
företrädesvis i silt-finsand.
Jordskred: Rörelse av lösmaterial inverkan av gravitationen utan nämnvärd deformation i den
utglidande massan under rörelseförloppets första fas.

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning

Skala och
noggrannhet:

Se ”framtagning och underlag”

Täckningskarta

Begränsningar:

Raviner med ett djup understigande ca 3 m har normalt inte kartlagts, ej heller raviner vars
former utjämnats genom schaktning och utfyllnad.
Jordskredsärr med en linjelängd under 30-50 m har normalt ej kartlagts. I en del fall har
spåren efter inträffade jordskred blivit otydliga genom schaktning och utfyllnader. Sådana
spår har normalt inte kartlagts.

Framtagning
och underlag:

På land har spår av inträffade jordskred och raviner identifierats genom bildtolkning på
skärm med Lantmäteriets GSD-Höjddata, grid 2+ (även kallad NH Nationell Höjdmodell) och
information från SGU:s jordartsgeologiska databaser som underlag. NH2+ är rasterdata med
höjdvärden i 2m-rutor/pixlar. Höjdnoggrannheten är i medel +-0,5 m, för plana ytor +-0,2 m.
Kartan visar även spår av jord- (sediment-) skred på havsbottnarna, identifierade vid analyser
av hydroakustisk data insamlade med multibeamekolod, swathsonar, sidoavsökande sonar,
sedimentekolod och seismik samt provtagningar från SGU:s maringeologiska undersökningar.
Skred på havsbotten har inte samlats in enhetligt.

Målgrupp:
Användning:

Statliga myndigheter och kommuner, universitet, räddningstjänst, konsulter, allmänheten.
Produkten ger en god bild av utbredningen av skred och raviner i Sverige. Den kan användas
för att få en uppfattning om jordskredens samt erosionskänsliga jordars fördelning i landet.

Ajourhållning:

Produkten uppdateras när områden med ny höjddata och maringeologisk data blir tillgänglig.

Åtkomst:

Via Geodata.se (Geodataportalen), SGUs kundtjänst kundservice@sgu.se, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Senast uppdaterad:
2015-12-18

Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser

Producent:

Statens Geotekniska Institut (SGI), www.swedgeo.se.

Dokument:

Länk till metodbeskrivning: SGI Varia 512 (2001).

Innehåll:

Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser (även kallad ”Skreddatabasen”) har en egen
webbsida på http://gis.swedgeo.se/skred/. Här visas markförflyttningsklass i tre färger
tillsammans med SGU:s skredärr.
Attributen kan innehålla (under förutsättning att all information har funnits att tillgå): namn,
år/månad/dag, årstid, produktionsskala, markförflyttningsklass, markförflyttningstyp, källor,
areal, medellängd, medelbredd, förekomst av kvicklera, förekomst av grundvatten, skador,
markanvändning, jordarter och förstärkningsåtgärder.

Begrepp:

Symboler och
täckning:

Markförflyttningsklass består av ett antal markförflyttningstyper.

Kartutsnitt

Symbolsättning

Täckningskarta
Täckningsområde är
hela Sverige.

I kartbilden visas
även SGU:s skredärr
(rosa linjer)

Skala och
noggrannhet:

Produktionsskalor (skala/noggrannhet vid påförande av punkten) är 1:10.000, 1:50.000 och
1:100.000 (i huvudsak beroende på vilken jordartkarta som funnits vid produktionstillfället).

Begränsningar:

Inventeringen gör inga anspråk på fullständighet – insamling och kartering sker med
begränsade tidsresurser. En punkts lägesangivelse kan vara ungefärlig då den kan vara utförd
i översiktlig skala (t ex 1:100.000).

Framtagning
och underlag:

Data samlas in via Räddningstjänstens incidentrapporter, vetenskapliga artiklar, rapporter,
media. Detta arbete har utförts sedan 2001, i huvudsak av en handläggare på SGI. Punktdata
påförs i en Accessbas. Ett antal attribut påförs där så varit/är känt. Via FME-script överförs
sedan Access-innehållet till fem stycken ESRI shp-filer (samt till extern databas). Härifrån
publiceras WMS:er.

Målgrupp:
Användning:
Ajourhållning:
Åtkomst:

Statliga myndigheter och kommuner. Räddningstjänst. Allmänheten. Universitet, konsulter.
Skreddatabasen ger en god historisk bild av var skred faktiskt har inträffat.
Varje eller vartannat år.
Via Geodata.se (Geodataportalen), kundtjänst, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Riksöversikt finkorniga jordars skredbenägenhet

Senast uppdaterad:
2016-12-15

Producent:

Sveriges geologiska undersökning (SGU), www.sgu.se.

Dokument:

Produkt och produktbeskrivning: http://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/skred-ochras/riksoversikt-over-finkorniga-jordars-skredbenagenhet/

Innehåll:

Produkten innehåller en i stort sett rikstäckande, översiktlig bedömning av finkorniga jordars
benägenhet för jordskred. Finns endast som bild, ej som kartunderlag i Kartvisningstjänsten.

Begrepp:

Skredbenägenhet: I denna produkt avses en sammanvägning av faktorer som påverkar
sannolikheten för att skred inträffar. De faktorer som värderats i denna produkt är jordart
(enligt SGUs översiktliga jordartskarta i skala 1:1 miljon), förekomst av spår av inträffade
jordskred samt en översiktlig geologisk bedömning av de finkorniga jordarnas
avsättningsmiljö.
Finkornig jord/sediment: Avser silt, lera (även sand som bedöms överlagra silt eller lera)

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Skala och
noggrannhet:
Begränsningar:

1:1 miljon

Framtagning
och underlag:

Målgrupp:
Användning:

Ajourhållning:

Åtkomst:

Symbolsättning

Täckningskarta

Produkten kan inte användas för platsspecifika bedömningar av sannolikhet eller
förutsättning för skred. Lokala variationer och avvikelser förekommer, beroende på
geologiska förhållanden och marklutning. Genom till exempel markarbeten, byggnation och
erosion längs vattendrag kan skredbenägenheten öka lokalt. Skredbenägenheten kan också
lokalt ha minskat genom olika stabilitetsförbättrande åtgärder.
Produkten är baserad på SGUs och SGIs skreddatabaser (förekomst av spår av inträffade
jordskred), SGU:s jordartskarta i skala 1:1 miljon (förekomst av finkorniga jordar), samt en
geologisk bedömning av var i landet avsättningsmiljöerna för silt och lera har varit
gynnsamma för uppkomst av skredbenägna finkorniga jordar.
Kommuner, länsstyrelser samt statliga myndigheter, geotekniska konsulter, allmänheten.
Produkten är avsedd att användas för mycket översiktliga bedömningar av finkorniga jordars
skredbenägenhet i olika delar av landet. Den kan med fördel användas som komplement till
SGUs produkt ”Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter”.
Produkten är skapad 2015. Den kommer att uppdateras vid behov (då bättre underlag och
analysmetoder finns).
http://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/skred-och-ras/riksoversikt-over-finkornigajordars-skredbenagenhet/

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Kustsårbarhetsindex, erosion

Senast uppdaterad:
2018-12-10

Producent:

Statens Geotekniska Institut (SGI), www.swedgeo.se, i samverkan med Sveriges geologiska
undersökning (SGU).

Dokument:

Rapport är under framtagning.

Innehåll:

Produkten innehåller Kustsårbarhetsindex (KSI) för erosion samt de parametrar som bildar
underlag för framtagandet av KSI; Förutsättningar för erosion och Samhällsvärden.
KSI med underlag finns även i en egen kartvisningstjänst https://gis.swedgeo.se/ksi_erosion/

Begrepp:

Kustsårbarhetsindexet (KSI) är en funktion av förutsättningar för erosion och samhällsvärden
som kan påverkas av erosionen. Indexet identifierar områden som har potential att erodera
under särskilda förhållanden, t.ex. vid stormtillfällen och höga vattennivåer, men även vid de
ständigt pågående (långsamma) erosionsprocesserna, samt vilka konsekvenser det kan
medföra.
Sårbarhet: Med sårbarhet menas i detta sammanhang ett objekt (byggnader, vägar och
järnvägar) som kan påverkas negativt av erosion.

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning

Täckningskarta

Kustsårbarhetsindex

Förutsättningar för erosion

Samhällsvärden
(byggnader, vägar, järnvägar)

Skala och
noggrannhet:

Kartan används i skala 1:10 000 och har en upplösning på 10 m. Se vidare under Framtagning
och underlag.

Begränsningar:

Parametrarna är strikt matematiskt framtagna och baseras således på underlag utan vidare
bedömning eller manuell korrigering utifrån kända förhållanden. Samhällsvärden baseras på
Lantmäteriets information i fastighetskartan för byggnadsändamål, samt vägar och
järnvägar. Klassning av byggnadsändamål kan ha varierad kvalitet och uppdateringsfrekvens.
Därför skall resultaten betraktas som ”indikation” snarare än ”absolut”.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Framtagning
och underlag:

Kustsårbarhetsindex, erosion, är den normaliserade summan av förutsättningar för erosion
och samhällsvärden. KSI-erosion anges som ett värde (sårbarhet) mellan 0 och 1, där
sårbarheten delas in i 0-0,2 Mycket låg; 0,2-0,4 Låg; 0,4-0,6 Måttlig; 0,6-0,8 Hög och 0,8-1,0
Mycket hög.
Förutsättningarna består av parametrarna erosionskänslighet, jordartsgeologi, lutning,
avstånd till vatten, topografi. Samhällsvärden utgörs av en klassning av byggnader och
transportinfrastruktur (vägar och järnvägar).
Underlaget till KSI-erosion utgörs av Lantmäteriets GSD-Fastighetskartan, vektor och GSDHöjddata, grid 2+ (även kallad NH, Nationell Höjdmodell) och information från SGU:s
jordartsgeologiska databaser samt Stranderosion, kust (Skåne). NH är rasterdata med
höjdvärden i 2 m-rutor/pixlar. Höjdnoggrannheten är i medel +-0,5 m, för plana ytor +-0,2 m.
Jordartsgeologiska kartan har noggrannheten +-50 m.

Målgrupp:
Användning:

Ajourhållning:
Åtkomst:

Statliga myndigheter och kommuner, universitet, räddningstjänst, konsulter, allmänheten.
Kustsårbarhetsindex ger en god bild av de områden som är sårbara för erosion och samtidigt
belyser in situ konsekvenser när det gäller byggnader och infrastruktur. Förutsättningarna för
erosion och samhällsvärden kan användas var för sig. KSI-erosion är tänkt som ett
hjälpmedel vid långsiktig planering, i översiktsplanering eller integrerad kustzonsplanering.
Kartan svarar på (ur erosionssynpunkt):
1) Var finns sårbara områden idag?
2) Var bör ytterligare undersökningar genomföras?
Produkten ses över och uppdateras vid behov, till exempel när nya förbättrade underlag blir
tillgängliga. KSI-erosion för fler kuststräckor planeras.
Visningstjänst (WMS, kartvisare). Beställningsprodukt (fysiska GIS-lager) via SGI:s hemsida.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Senast uppdaterad:
2016-12-15

Stranderosion, kust (Skåne)

Producent:

Sveriges geologiska undersökning (SGU), www.sgu.se.

Dokument:

Länk till SGUs produktbeskrivning:
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/stranderosion-kust-beskrivning.pdf
SGU-rapport 2016:17
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1617-rapport.pdf

Innehåll:

Information om erosionsförhållanden längs Skånes havsstränder.

Begrepp:

Följande begrepp ingår i produkten:
Strandtyp: Indelning av stränder i tolv strandtyper, baserat på geologi, topografi samt
strandens dynamik: dominerande pålagring, omväxlande pålagring/erosion eller
dominerande erosion samt hur snabbt erosionen sker.
Erosionsförhållanden, nutid visar strändernas stabilitet mot erosion, om de karaktäriseras av
pålagring, erosion eller huvudsakligen är i balans samt hur snabbt erosionen går.
Erosionsförhållanden vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m visar en prognos för vilka
erosionsförhållanden man kan vänta sig i framtiden (ca år 2100).
Erosionskänslighet enligt beräknat erosionsindex: Stränders känslighet för erosion enligt
beräknat erosionsindex, baserat på en analys av jordarter på stränder och havsbotten,
marklutning, erosionsförhållanden och sedimentbudget på stränder och havsbotten samt
vind- och vågexponering. Erosionkänsligheten indelas i fyra klasser.

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning
Strandtyp

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Täckningskarta
Skånes
havsstränder

Kartutsnitt

Skala och
noggrannhet:

Begränsningar:

Symbolsättning

1:25 000. Noggrannhet: nominellt ca 25 m. Eftersom erosionskänslighet och
erosionsförhållanden ofta inte är geografiskt skarpt avgränsade egenskaper, kan den reella
noggrannheten variera.
Strandtyper och erosionsbedömningar är baserade på data som insamlats vid fältarbeten
2012–2014. Stränderna kan ha ändrats sedan dess beroende på t.ex. byggnation eller
stranderosion. Erosionsförhållanden vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m är en
prognos och ska användas med försiktighet. Klassningen är baserad på strandtyper i nutid
och dessa kan komma att ändras i framtiden, bl.a. för att den nuvarande strandzonen
kommer att översvämmas.

Framtagning
och underlag:

Produkten bygger på analys av faktisk erosion, jordart, morfologi, sedimentdynamik (på land
och under vattnet), vågexponering, strömförhållanden.
Underlag: Jordartskarta 1:25 000, Maringeologi 1:25 000, höjdmodell, djupmodell,
vågexponering m.m.
Den strandlinje som använts kommer från Lantmäteriets översiktskarta 2007, något
modifierad där det varit betydande förändringar.

Målgrupp:
Användning:

Planerare i kommuner och länsstyrelser, myndigheter i övrigt, allmänheten, konsulter m.fl.
Underlag för analyser av känslighet för stranderosion, kustzonsplanering, klimatanpassning
m.m. på översiktlig och detaljerad nivå. Informationen kan även användas för forskning om
stranderosion och relaterade geologiska processer runt Skånes kust.

Ajourhållning:

Åtkomst:

Begränsad ajourhållning planeras för Skåne. Fortsatta undersökningar planeras längs
Hallandskusten och delar av Blekingekusten.
Kartvisaren Skånestrand – erosion och geologi, Via Geodata.se (Geodataportalen), SGUs
kundtjänst kundservice@sgu.se, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Senast uppdaterad:
2016-12-15

Historiska strandlinjer (Skåne)

Producent:

Sveriges geologiska undersökning (SGU), www.sgu.se.

Dokument:

SGU-rapport 2014:20: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1420-rapport.pdf

Innehåll:

Produkten innehåller läget av strandlinjer åren 1939-1940, 1950-talet (1956, 1957, 1959),
1960-talet (1962, 1965, 1967) och 1970-talet (1973, 1975) längs Skånes havskust.

Begrepp:

Historisk strandlinje är strandlinje som tolkats från Lantmäteriets historiska ortofoton från
olika år. Strandlinjens förändring från 1940 till 2010 visar det största avståndet mellan
dagens strandlinje och strandlinjen från historiska ortofoton.

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning

Täckning:

Historisk strandlinje

Skånes havsstränder.
Varierande täckning för de
olika årgångarna av
strandlinjer

Strandlinjen förändring (+/- 15
m) från 1940 till 2010

Skala och
noggrannhet:

Databasen är avsedd att användas i skala 1:25 000. Noggrannheten varierar men kan i de
flesta fall uppskattas till ±10 m. För analysen av strandlinjens förändring uppskattas
noggrannheten till ±15 m.
Felkällor: Otydlig strandlinje i vissa flygbilder och svårigheter att rektifiera vissa flygbilder
(gäller i första hand det äldre bildmaterialet). Strandlinjen representerar havsnivån vid
fotograferingstillfället och kan avvika från medelvattenståndet för året. För långgrunda
stränder kan osäkerheten för de äldsta strandlinjerna uppgå till 50 m eller mer.

Begränsningar:
Framtagning
och underlag:

Se felkällor. Alla historiska strandlinjer finns inte för hela Skånes kust.
Informationen bygger på digitalisering av strandlinjer som tolkats med hjälp av historiska
flygbilder. Strandlinjens förändring från 1940 till 2010 är framtagen genom GIS-analys av
avståndet mellan dagens strandlinje och historiska strandlinjer.

Målgrupp:

Alla som har ett intresse av stranderosion, till exempel kommuner, länsstyrelse, myndigheter
och forskare.

Användning:

Underlag för kvantitativa analyser av strandlinjeförändringar. Arbete med klimatanpassning,
bedömning av erosionskänslighet och fysisk planering.

Ajourhållning:
Åtkomst:

Ingen planerad för närvarande.
Via Geodata.se (Geodataportalen), SGUs kundtjänst kundservice@sgu.se, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Stränders jordart och eroderbarhet

Senast uppdaterad:
2017‐12‐13

Producent:

Sveriges geologiska undersökning (SGU), www.sgu.se.

Dokument:

Produktbeskrivning: http://resource.sgu.se/dokument/produkter/stranders‐jordart‐
eroderbarhet‐beskrivning.pdf

Innehåll:

Produkten innehåller information om jordartstyp samt jordartens eroderbarhet längs
stränder.

Begrepp:

Eroderbarhet: se nedan

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning

Täckningskarta

Eroderbarhet

Stränders jordart

Skala och
noggrannhet:

1:25 000 till 1:100 000 beroende på geologiskt underlag. Noggrannheten varierar mellan 25
och 100 m.

Begränsningar:

Produkten redovisar förhållandena vid karteringstillfället. Byggnation och markarbeten kan
ha ändrat strandens egenskaper. Kartan bör därför tolkas med stor försiktighet inom
tätorter.
Eroderbarhet: klassificeringen avser endast materialegenskapen. Faktorer som vattnets
strömningshastighet, vågpåverkan och morfologi, vilka är avgörande för de faktiska
erosionsförhållandena, beaktas ej.

Framtagning
och underlag:

Målgrupp:
Användning:

Ajourhållning:
Åtkomst:

Informationen har genererats ur produkten Jordarter 1:25 000 – 1:100 000. Strandlinjen
utgörs av jordartskartans strandlinjer vilka kan avvika från t ex Terrängkartans.
Jordartskartans jordartsindelning har förenklats i denna produkt. Klassificeringen av
eroderbarhet bygger endast på en omklassning av jordartsinformationen, där de olika
jordartersklasserna tilldelats en eroderbarhetsklass.
Planerare i kommuner och länsstyrelser, myndigheter i övrigt, allmänheten.
Underlag för översiktliga analyser av strandförhållanden, till exempel strandmaterialets
egenskaper, strandens lämplighet för olika markanvändning, friluftsliv.
Längs Skånes kust finns mer detaljerad information om erosionsförhållande i produkten
”Stranderosion, kust”.
Uppdateras när produkten ”Jordarter 1:25 000 ‐ 1:100 000” uppdateras.
Via Geodata.se (Geodataportalen), SGUs kundtjänst kundservice@sgu.se, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:
Producent:
Dokument:

Stränders eroderbarhet vid sjöar, havskust och längs vattendrag
(1:100 000 – 1:250 000)
Statens Geotekniska Institut (SGI), www.swedgeo.se.

Senast uppdaterad:
2017‐12‐15

SGI Varia 543:1 ‐ 3, Omfattning av stranderosion vid kusten och de stora sjöarna.
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi‐v543‐1.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi‐v543‐2.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi‐v543‐3.pdf
SGI Varia 602:1 ‐ 3, Omfattning av stranderosion vid vattendrag.
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi‐v602‐1.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi‐v602‐2.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi‐v602‐3.pdf

Innehåll:

Översiktlig kartering av stränders eroderbarhet. Omfattar kusten och de 6 största sjöarna
(skala 1:250 000), samt ca 100 st. större vattendrag (skala 1:100 000).

Begrepp:

Ett begrepp som används i rapporterna är erosionsförutsättningar.
Erosionsförutsättningar innebär att jordarterna har klassificerats med utgångspunkt från de
geologiska förutsättningarna, d.v.s. utifrån hur känsliga jordarter är för erosion (eroderbara).

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Symbolsättning
Alternativ 1:
Potentiellt hög
eroderbarhet

Täckningskarta
Underlagen täcker
hela Sveriges kust,
stränderna runt de 6
största sjöarna, samt
ca 100 större vatten‐
drag.

Alternativ 2:
Eroderbar jordart

Skala och
noggrannhet:

Skala 1:250 000 används med fördel vid kusten och vid de stora sjöarna.
Skala 1:100 000 används med fördel vid vattendragen.

Begränsningar:

Kartan visar inte om stranden faktiskt eroderar, vilken också beror på faktorer som bland
annat vågexponering, vattenhastighet, strömmar, marklutning och vegetation. Kartan visar
inte samhällets sårbarhet med avseende på erosion, inte heller på risker som erosion kan
leda till.

Framtagning
och underlag:

Framtagningsmetoden använder en kombination av GIS‐analys och kvartärgeologisk
bedömning av jordarters förutsättningar för erosion. Underlag är lantmäteriets topografiska
kartor och SGU:s jordartskartor.

Målgrupp:

Kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter, samt allmänheten.

Användning:

Underlagen är framtagna för att visas i skala 1:250 000 för kusten och de stora sjöarna, skala
1:100 000 för vattendrag, och kan användas vid översiktlig planering, till exempel vid
kommunal översiktsplanering, mellankommunal planering, regional planering, eller
motsvarande.

Ajourhållning:

Ingen planerad uppdatering av underlaget. Underlagen bygger på en analys av SGU:s
jordartskarta. Förändringar sker hela tiden längs kusterna och produkten visar hur det såg ut
när den togs fram.

Åtkomst:

Via Geodata.se (Geodataportalen), kundtjänst, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Riksöversikt stranderosion

Senast uppdaterad:
2017‐11‐15

Producent:

Sveriges geologiska undersökning (SGU), www.sgu.se.

Dokument:

https://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/stranderosion/oversikt‐stranderosion‐sverige/

Innehåll:

Produkten innehåller en rikstäckande översiktlig karta som visar erosionsförhållanden längs
Sveriges havskust och längs Vätterns och Vänerns kust. Finns endast som bild, inte som
kartunderlag i Kartvisningstjänsten.

Begrepp:

Stranderosion innebär att mer sediment förs bort från stränder och strandnära havsbotten
än vad som tillförs.
Klint är en brant vägg i berg eller jord, bildad genom stranderosion.

Symboler och
täckning:

Skala och
noggrannhet:

Kartutsnitt

Symbolsättning

Täckningskarta

1:1 miljon. Minsta karterade sträcka är ca 1 km.

Begränsningar:

Kartan kan inte användas för detaljerade bedömningar av erosionskänslighet. Den ger en
översiktlig bild av erosionsförhållanden runt Sveriges kust.

Framtagning
och underlag:

Kartan grundas på bedömningar av strandsträckor med hjälp av SGUs jordartskarta i skala
1:25 000 – 1:100 000, höjddata, flygbilder, bilder från SGUs bilddatabas samt begränsade
fältkontroller. Längs Skånes kust har detaljerad information från databasen Skånestrand –
erosion och geologi använts i generaliserad form.

Målgrupp:
Användning:
Ajourhållning:
Åtkomst:

Kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter, allmänheten.
Kartan kan användas för att få en översikt av var stranderosion sker och kan komma att ske.
Kartan visar också hur allvarlig erosionen är och hur snabbt den går.
Produkten är skapad 2017. Den kommer att uppdateras vid behov då bättre underlag finns
tillgängligt.
https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/risker/stranderosion_1milj.pdf

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:

Senast uppdaterad:
2016-12-15

Fastmark

Producent:

Sveriges geologiska undersökning (SGU), www.sgu.se.

Dokument:

Produktbeskrivning: http://resource.sgu.se\dokument\produkter\fastmark-wmsbeskrivning.pdf

Innehåll:

Produkten skiljer ut områden som normalt kan betraktas som fastmark från annan mark.

Begrepp:

Fastmark: mark med berg, morän, isälvssediment, grus, sten, blockjord definieras i denna
produkt som Fastmark.
Ej fastmark: mark med lera, silt, organisk jord, postglacial sand och liknande, definieras i
denna produkt som Ej fastmark.

Symboler och
täckning:

Kartutsnitt

Skala och
noggrannhet:

1:25 000 till 1:100 000 beroende på geologiskt underlag. Noggrannheten varierar mellan ca
25 och ca 100 m.

Begränsningar:

Symbolsättning

Täckningskarta

Produkten endast avsedd för en bedömning i tidiga skeden och ersätter ej platsspecifika
undersökningar. Hänsyn har inte tagits till marklutning och eventuell förekomst av finkorniga
jordlager under isälvssediment. Objekt som vägbankar, mindre fyllnader och dylikt ingår
normalt inte i jordartskartan utan får samma klass som omgivande jordart.
Produkten redovisar förhållandena vid karteringstillfället. Byggnation och markarbeten kan
ha ändrat markens egenskaper. Produkten bör därför tolkas med stor försiktighet inom
tätorter.

Framtagning
och underlag:

Informationen har genererats ur produkten Jordarter 1:25 000-1:100 000 genom en
omklassning av varje jordartsklass till fastmark eller ej fastmark.
Till klassen fastmark räknas områden med berg, morän, isälvssediment, grus, blockjord och
liknande. Till klassen ej fastmark räknas områden med silt, lera, torv, gyttja, postglacial sand
och andra avlagringar som i många fall underlagras av silt eller lera samt fyllning.

Målgrupp:

Användning:

Ajourhållning:
Åtkomst:

Räddningstjänst, planerare och handläggare i kommuner och länsstyrelser, myndigheter i
övrigt, allmänheten.
Produkten är tänkt att användas till exempel som underlag för en tidig bedömning av vilka
markområden som har förutsättningar att beröras av ytterligare skred vid till exempel ett
inträffat eller pågående jordskred.
Uppdateras när produkten ”Jordarter 1:25 000 -1:100 000” uppdateras.
Via Geodata.se (Geodataportalen), SGUs kundtjänst kundservice@sgu.se, visningstjänst.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Produkt:
Producent:

Dokument:

Senast uppdaterad:
Rapporter om stabilitetsförhållanden, naturolyckor, hållbarhet och
2016-12-15
klimat (per län och kommun)
Statens Geotekniska Institut (SGI), www.swedgeo.se, i samverkan med Sveriges
meterologiska och hydrologiska institut (SMHI), Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) m.fl.

Rapporter för län och kommun som berör stabilitetsförhållanden, naturolyckor, hållbarhet
och klimat. Se länkar till rapporterna genom att klicka på ett område i kartvisningstjänsten.
Exempel på rapporter:
 Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys för län: Västmanlands län: Översiktlig klimatoch sårbarhetsanalys – Naturolyckor med kartbilagor: A-G.
 Analys och förutsättningar för naturorlyckor längs kusten: Gävle kommun
 Stabilitetskarteringar: Bollnäs kommun, Gävleborgs län - Förstudie och översiktlig
kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord.

Innehåll:

Rapporter om stabilitetsförhållanden, naturolyckor, hållbarhet och klimat, med koppling till
ras, skred och erosion, samlade per län och kommun. Här finns bland annat:
Klimat- och sårbarhetsanalyser för ett antal län. SGI har i samverkan med SMHI och berörda
länsstyrelser analyserat vilka risker som finns till följd av klimatförändringar. De GIS-data som
producerats i samband med analyserna är bland annat förväntade (förhöjda) vattennivåer,
nederbördsdata samt kombinationer av potentiella naturolyckor (ras, skred, erosion) och
viktiga samhällsfunktioner såsom exploateringszoner och förorenade områden. De utpekade
sårbara objekten redovisas på karta och i tabellform.
Stabilitetskarteringar. Här finns rapporter som SGI utfört på uppdrag av MSB. Rapporterna
som berör stabilitetskarteringar finns även på MSB:s hemsida – se produkt Översiktlig
stabilitetskartering i morän och grovkorniga jordarter.
Utredningar som berör analyser av risker och sårbarheter i kustområden. Här finns rapporter
som SGI utfört på uppdrag av ett antal kustkommuner.

Begrepp:

Symboler och
täckning:

Sårbarhet – Begreppet används i betydelsen att ett samhällsobjekt eller en exploaterings/aktivitetszon ligger i eller nära ett område med förutsättningar för naturolyckor. Det
betecknas då som sårbart för till exempel förhöjda vattennivåer, ras, skred eller erosion.
Kartutsnitt

Symbolsättning

Täckningskarta

Exempel på kartunderlag från en
Klimat- och sårbarhetsanalys
Län med klimatoch sårbarhetsanalyser:
Blekinge,
Östergötland,
Södermanland,
Västmanland,
Stockholm,
Gävleborg,
Västernorrland,
Västerbotten,
Norrbotten.

Utsnitt av karta, Västmanlands län

Skala och
noggrannhet:

Se beskrivning i respektive rapport.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Begränsningar:
Framtagning
och underlag:

Se beskrivning i respektive rapport.
Informationen i klimat och sårbarhetsanalyserna bygger på ett samarbete mellan SGI, SMHI
och berörda län. En screening görs utifrån befintliga samhällsobjekt mot lägen med
förutsättningar för vald naturolycka. Samhällsobjekten varierar, men utgörs till exempel av
dammar, flygplatser, vattenskydd och MIFO/EBH/SEVESO-objekt. Underlag och resultatdata
är därför något olika mellan analyserna, men kärnfrågan – att uppmärksamma var, och i vilka
sammanhang, insatser för klimatanpassning kan behövas – har alltid varit densamma. Som
exempel styrde Norrbottens län fokus mot älvdalgångar, dammar och risker vid förändrade
vattenflöden medan Blekinge län såg förhöjda havsnivåer som en viktig del i analysen.
För stabilitetskarteringar hänvisas till produktinformation från MSB.

Målgrupp:
Användning:

Ajourhållning:

Åtkomst:

Planerare och handläggare vid länsstyrelsen och kommun, samt tillståndsmyndigheter.
Översiktlig planering – tidiga skeden och för stöd vid åtgärdsbeslut för redan befintliga
problemområden avseende fysik planering och klimatanpassning när det gäller ras, skred och
erosion.
Utredningar som berör klimat-, risk- och sårbarhetsanalyser görs på begäran av respektive
länsstyrelse och kommun.
Via kommunerna och länsstyrelserna (WMS), kundtjänst MSB och SGI.

Kartunderlag om ras, skred och erosion
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