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Förutsättningar för skred i Huddinge kommun idag och i ett framtida klimat 

Assessing landslide susceptibility in Huddinge 
Municipality today and in a future climate 

Abstract 

It is imperative to provide more information regarding changed conditions resulting 

landslide events in a future climate. The aim of this thesis is to assess landslide 

susceptibility in Huddinge Municipality in middle Sweden. The main purpose is to 

produce a map, to visualize landslide susceptible areas, and to integrate the result with 

changes in physical factors such as climate change. Also, the thesis aims to analyze 

anthropogenic factors such as changes in land use and an increasing population in 

Huddinge Municipality. Methods used are GIS-analyses, interviews with staff of 

Huddinge Municipality, and field observations. The GIS-analysis solely aims to provide 

areas which are landslide susceptible in changed conditions in the future. Interviews 

with municipality employees provided data about population growth and future land use 

of Huddinge. In addition to the GIS analysis and the interviews, field observations and 

photo documentations were carried out to validate the GIS-results and to investigate if 

slopes in Huddinge are geomorphic active. It can be concluded that there are slopes in 

Huddinge Municipality which are landslide susceptible today and in a future climate. It 

can not be excluded that the landslide frequency will increase due to climate change 

because of increasing days with intense rainfall and fluctuations in the groundwater 

table. Most vulnerable areas are the ones located in areas which are both landslide 

susceptible, and where a growing population is predicted. In order to minimize the risk 

and vulnerability, Huddinge Municipality either cooperates with external companies or 

scientific institutions, or uses technical solutions to stabilize clay soils. Finally, the GIS-

analysis used in this thesis in Huddinge Municipality is applicable to any other 

geographical areas in Sweden or elsewhere. 
 

Keywords: landslides, susceptibility, risk, Huddinge, GIS, climate change, vulnerability 
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Förutsättningar för skred i Huddinge kommun idag och i ett framtida klimat 

Sammanfattning 
Enligt Hearn och Hart (2011) utgör geomorfologiska processer en allt större risk för 

våra samhällen globalt. Risken ökar när människan expanderar och utvecklar 

bebyggelse och infrastruktur i redan sårbara områden. Förändringar i markanvändning 

och avrinningsområden innebär förutsättningar för att till exempel skred kan utlösas. 

Med en ökad befolkning och investering i dyrbar infrastruktur samt bebyggelse, ökar 

sårbarheten och därmed risken för att påverkas. I Klimat- och sårbarhetsutredningens 

slutbetänkande (2007:60) rapporteras det att de förväntande effekterna på grund av 

klimatförändringarna kan skapa stora påfrestningar för samhället och leda till betydande 

effekter på naturmiljön. Idag utgör skred den sjunde mest dödliga naturliga 

extremhändelsen globalt sett och har årligen krävt 800 till 1000 människoliv under de 

senaste 20 åren (Borgatti & Soldati, 2010). För att reducera antal dödsfall och förstörd 

egendom samt infrastruktur har GIS fått en viktig roll inom fysisk planering, kartering 

av riskområden och inom markutveckling (Huabin et al., 2005). Med hjälp av olika 

metoder och tillämpningar baserat på naturgeografiska variabler som förutsätter att 

skred kan utlösas så kan GIS användas som ett stöd vid förebyggande arbete.  Enligt 

Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007:60) är det grundläggande med en ökad 

kunskap om förändrade förutsättningar för erosion, ras och skred i ett framtida klimat. 

Därför är syftet med arbetet att framställa en karta med hjälp av GIS över områden där 

det finns förutsättningar för att skred kan utlösas, och att problematisera samt analysera 

resultatet med förändrade naturgeografiska faktorer som klimatförändringarnas 

förväntade inverkan. Den här metodiken anses även vara tillämpar på andra platser 

globalt. Slutligen syftar arbetet även till att undersöka antropogena faktorer som 

utbyggnadsplanering, förändrad markanvändning och ökat befolkningstryck i Huddinge 

kommun. 

 

GIS-analysen i uppsatsen syftar till att belysa områden med förutsättningar för skred. 

Enligt Huabin et al. (2005) finns det två faktorgrupper som studeras vid GIS-analyser 

för skred: inre faktorer som geologiska förhållanden och sluttningsstrukturer, och yttre 

faktorer, som antropogen verksamhet eller nederbörd. Vid kartering av skredrisk finns 

det två tillvägagångssätt: undersöka sluttningars känslighet och fastställa sannolikheten 

för utlösande faktorer. Det här arbetet kommer att fokusera på den första metoden, 

nämligen att undersöka var och vilka sluttningar som är känsliga för yttre faktorer som 

kan påverka deras stabilitet och utlösa skred. För att införskaffa primärdata om 

Huddinge kommuns planer för utveckling och framtida markanvändning används 

intervjuer med anställda personer på kommunen. Som komplement till GIS-analysen 

och intervjuer utförs även fältobservationer för att undersöka ifall det finns områden 

som visar att lerjordarna i Huddinge är geomorfologiskt aktiva. 

 

Det finns förutsättningar för skred i Huddinge kommun idag och i ett framtida klimat. 

Den främsta anledningen är de djupa och plastiska lerorna samt Huddinges varierade 

topografi. Vare sig skred kommer att utlösas eller ej beror på utlösande faktorer som 

ökat antal skyfall, bebyggelse eller deponi av material. Det är troligt att skredfrekvensen 

kommer att öka i ett framtida klimat på grund av ökat antal utlösande faktorer. De 

områden som anses vara sårbara idag och i ett framtida klimat är de kommundelar där 

det finns förutsättningar för skred och där det förutspås en ökad befolkning. Sjödalen-

Fullersta är den kommundel som anses vara mest sårbar för skred i ett framtida klimat. 

För att minska sårbarheten bedriver Huddinge kommun ett förebyggande arbete dels 

med hjälp av konsulter som ger förslag om vilka områden som ska bebyggas eller inte, 

och dels med hjälp av tekniska lösningar som kalkcementering.
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1. Inledning 
Enligt Hearn och Hart (2011) utgör geomorfologiska processer en större risk för våra 

samhällen globalt. Risken ökar när människan expanderar och utvecklar bebyggelse 

samt infrastruktur i redan sårbara områden. Förändringar i markanvändning och 

avrinningsområden möjliggör förutsättningar för att exempelvis skred kan utlösas. Med 

en ökad befolkning och investering i dyrbar infrastruktur samt bebyggelse, ökar 

sårbarheten och risken för att påverkas. I Klimat- och sårbarhetsutredningens 

slutbetänkande (2007:60) rapporteras det att de förväntande effekterna på grund av 

klimatförändringarna kan skapa stora påfrestningar för samhället och leda till betydande 

effekter på naturmiljön. Magnituden av dess effekter beror bland annat på hur samhället 

planerar sin beredskap och anpassar sig till de förväntade förändringarna. Eftersom 

naturliga extremhändelser som stormar, riklig och intensiv nederbörd, översvämningar 

samt ras och skred förväntas bli mer förekommande har dagens beredskap stor 

betydelse. En ökad urbanisering i kombination med klimatförändringarnas förväntade 

inverkan förstärker sårbarheten och ställer krav på samhällets anpassning samt 

förebyggande insatser (Goudie, 2010b). 

 

Skred är den sjunde mest dödliga naturliga extremhändelsen globalt och har årligen 

krävt 800 till 1000 människoliv under de senaste 20 åren (Borgatti & Soldati, 2010). 

Flest antal skred har skett i Asien men de som krävt flest liv och orsakat störst skada har 

skett i Nord-, Central- och Sydamerika. Skred i Europa har dock visat sig vara de mest 

ekonomiskt skadliga. I och med en ökande befolkning, utveckling och exploatering, och 

förändrad markanvändning, kan expandering i områden som inte är exploaterade och 

redan sårbara möjliggöra risken för skred (Hearn & Hart, 2011). För att reducera antalet 

dödsfall och förstörd egendom samt infrastruktur har GIS, geografiska 

informationssystem, fått en viktig roll inom fysisk planering, kartering av riskområden 

och inom markutveckling (Huabin et al., 2005). Med hjälp av olika metoder och 

tillämpningar baserat på de naturgeografiska variabler som förutsätter att skred kan 

utlösas så kan GIS användas som ett stöd vid förebyggande arbeten.  

 

I Sverige är risken för skred störst i finkorniga jordar som är belägna under Högsta 

kustlinjen (HK) och ca 5 % av Sveriges landyta består idag av ler- och siltjordar (Maxe 

& Thunholm, 2007). Huddinge kommun är belägen på finkorniga jordar med en 

varierad topografi vilket skapar förutsättningar för att skred kan inträffa. Till exempel 

har tidigare skred inträffat i Haninge kommun som gränsar till Huddinge kommun 

(Skredkommissionen, 1990). Samtidigt tillhör Huddinge kommun Stockholms län som 

är Sveriges tätast befolkade län (SCB, 2011). Kommunen är även den andra med högst 

befolkning efter Stockholms kommun och är en av kommunerna i länet med störst 

befolkningsökning. På grund av de framtida klimatförändringarna förutsägs antalet 

skred att öka i de områden som redan idag har förutsättningar för att skred kan utlösas 

(Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007:60).  

 

Arbetets studieområde är avgränsat till Huddinge kommun som tillhör Stockholms län 

och är belägen söder om Stockholms kommun. Avgränsningen motiveras av den 

formella kommungränsen som avgränsar studieområdet. Tidsavgränsningen i uppsatsen 

sträcker sig från idag till 2100 på grund av de framtida klimatscenarierna. För 

befolkningsprognos sträcker sig tiden från idag till 2021. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007:60) är det grundläggande med en ökad 

kunskap om förändrade förutsättningar för erosion, ras och skred i ett framtida klimat. 

Därför är syftet med arbetet att framställa en karta över områden där det finns 

förutsättningar för att skred kan utlösas, och att problematisera samt analysera resultatet 

med förändrade naturgeografiska faktorer som klimatförändringarnas förväntade 

inverkan. Arbetets metodik anses även vara tillämpbar på andra platser globalt. 

Slutligen syftar arbetet även till att undersöka antropogena faktorer som 

utbyggnadsplanering, förändrad markanvändning och ökat befolkningstryck i Huddinge 

kommun. Uppsatsens frågeställningar är: 

  

 Hur ser förutsättningarna ut för att skred kan utlösas i bebyggda och obebyggda 

områden i Huddinge kommun idag och i ett framtida klimat? 

 Vilka områden är mest sårbara i Huddinge kommun? 

 Hur ser det förebyggande arbetet ut med att undvika skred? 

2. Centrala begrepp 
 Naturlig extremhändelse: avser i det här arbetet naturliga processer utöver det 

normala, till exempel intensiva skyfall, översvämningar eller kraftiga stormar 

(MSB, 2012a) 

 Porvattentryck: avser tryck hos vatten i jords porer (NyTeknik, 2012) 

 Risk: avser den faktiska eller potentiella skada som kan uppkomma på grund av 

en naturolycka (Hearn & Hart, 2011) 

3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Samhällets sårbarhet och geomorfologiska risker 

Geomorfologiska extremhändelser som jordbävningar, skred och vulkanutbrott utgör en 

risk för samhällen globalt (Alcántara-Ayala, 2002). Den naturliga sårbarheten, i form av 

en naturlig händelseprocess, tillsammans med den mänskliga sårbarhen, det vill säga när 

mänskliga system riskerar att påverkas av naturliga extremhändelser, utgör den totala 

sårbarheten. Sammanvägningen av naturlig och mänsklig sårbarhet skapar 

förutsättningar för att naturkatastrofer kan inträffa.  

 

Det finns en stor variation av geomorfologiska risker (Goudie, 2010a). Massrörelser 

som exempelvis ras, skred, slamströmmar och laviner är några geomorfologiska risker. 

En del geomorfologiska risker kan bli mer riskfyllda på grund av mänsklig aktivitet, och 

särskilt vid förändringar i markanvändning. Enligt Goudie (2010a) finns det även en allt 

större oro för en ökad utbredning och omfattning av dessa geomorfologiska händelser i 

ett varmare klimat. Samtidigt fortsätter den globala befolkningen och urbaniseringen att 

öka vilket resulterar i att sårbarheten ökar (Goudie, 2010b). 

3.2 Förutsättningar för skred globalt 

Följande stycke är baserat på Huggett (2011) som skriver att gravitation, rinnande 

vatten och temperaturförändringar är de huvudsakliga faktorerna som skapar 

förutsättningar för att sluttningsprocesser kan verka. Vittring som ger upphov till en 

sluttnings regolit möjliggör sedan transporten av material med hjälp av exogena krafter. 

Sluttningsprocesser omfattas av ett flertal processer som varierar från långsamma och 
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kontinuerliga till snabba och plötsliga. Förutom gravitation, påverkar även andra 

processer som expansion och kontraktion, svällning och krympning det lösa materialet 

och möjliggör transport nedför en sluttning. Dessa pådrivande krafter motverkas i sin 

tur av mothållande krafter. Friktion är den kraft som motverkar gravitationen och dess 

effekt styrs av jordpartiklarnas grovhet mot underlaget. En annan mothållande kraft är 

kohesion mellan partiklarna. Partiklarnas förmåga att hålla ihop styrs av kemiska och 

kapillära krafter som påverkas av partiklarnas storlek, form och tendens att komma i 

kontakt med varandra. När de pådrivande krafterna är större än de mothållande 

krafterna blir en sluttning instabil och sluttningsprocesser kan operera.  

 

Skred är ett exempel på en sluttningsprocess som kännetecknas av en snabb rörelse av 

regolit- eller berggrundsmassa som inte är vattenmättad (Christopherson, 2009). Det 

finns två olika skredtyper. Translationsskred utlöses på flacka ytor parallellt med 

markens lutning utan någon rotationsrörelse av massan. Rotationsskred sker på konkava 

ytor, oftast lermark, där en enhetlig massa roterar ned för en sluttning antingen vid en 

enda rörelse eller i flera steg. Förekomsten av skred styrs av ett flertal kontrollerande 

faktorer som exempelvis klimat, sluttningsvinkel, geologi, vegetation och 

markanvändning (Fort et al., 2010). Även väderstreck påverkar sluttningsstabilitet (Dai 

& Lee, 2002). Sluttningar som är belägna åt olika väderstreck påverkas av skillnader i 

fuktighet, vegetation och vindförhållanden, som i sin tur skapar förutsättningar att skred 

kan utlösas. Petley (2010) skiljer mellan utlösande och förutsättande faktorer som 

möjliggör skred. De huvudsakliga utlösande faktorerna anses vara nederbörd, seismisk 

aktivitet eller antropogen påverkan, men för att skred ska utlösas behöver en sluttning 

vara instabil vilket påverkas av olika grundförutsättningar. Enligt Petley (2010) är de 

förutsättande faktorer som främst påverkar en sluttnings stabilitet följande: 

 

 Geologi: faktorer som gör att materialet på en sluttning är känsligt för skred, till 

exempel jordart. Det kan även vara material som är vittrat, har sprickor, eller är 

beläget på ett sådant sätt att glidning kan inträffa. 

 Morfologi: lutningsvinkel, konkava eller konvexa sluttningar. 

 Fysisk: faktorer som förändring i grundvatten eller vegetationstäcke. 

 Antropogen: avverkning av vegetation, anläggning av vägar och bebyggelse. 

 

Dessa grundförutsättningar påverkar en sluttnings stabilitet och ger förutsättningar till 

att skred kan utlösas (Petley, 2010). I de flesta fall finns det en tydlig utlösande faktor 

där den vanligaste är nederbörd, men även snösmältning. Nederbörd resulterar i ett 

högre porvattentryck i jordmassan på en sluttning vilket gör att de mothållande 

krafterna minskar. För länder i tempererade och kalla klimatzoner sker ökning i 

porvattentrycket primärt vid ökade grundvattennivåer.  

3.3 Förutsättningar för skred och inträffade skred i Sverige 

Lermark som antingen sluttar eller gränsar till vatten är särskilt känslig för skred (Maxe 

& Thunholm, 2007). I Sverige är risken för skred störst i finkorniga jordar som är 

belägna under Högsta kustlinjen (HK). Ca 5 % av Sveriges landyta består idag av ler- 

och siltjordar. Skred förekommer i jordar med mo, mjäla och lera och idag anses en 

fjärdedel av Sveriges ler- och siltjordar vara skredkänsliga (Fredén, 2010). Förekomsten 

av skredärr och raviner indikerar att områden är geomorfologiskt aktiva och känsliga för 

rörelser i mark och jord, se figur 1. 
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Figur 1. Förekomst av skredärr och raviner i Sverige (Fredén, 2010) 

Enligt Skredkommissionen (1990) finns det många markområden i Sverige som är 

känsliga för skred på grund av jordarternas egenskaper och dess topografiska läge. 

Slänter med lerjord och lutning över 1:10 eller 5,71° där det finns spänningar påverkar 

skjuvhållfastheten. Högt porvattentryck i lerslänter anses vara ett villkor för att skred 

kan verka i Sverige (Skredkommissionen, 1995). För slänter med sand och grus anses 

rasvinkeln vara 30-40° (SGI, 2012a) och för sluttningar med grovsilt anses rasvinkeln 

vara 1:1,9 vilket motsvarar 27,75° (Vägverket, 1986). Förutom jordars hållfasthet anses 

områden och slänter som även utsätts för erosion på grund av vatten vara särskilt farliga 

(Skredkommissionen, 1995). Markförhållanden med specifika kombinationer av 

faktorer kan öka sannolikheten för skred, se figur 2. 

 
Figur 2. Markförhållanden med förutsättningar för skred (Skredkommissionen, 1995) 
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Det finns även förutsättningar för att skred kan inträffa i sluttningar med flackare 

lutning än 1:10 men då oftast på grund av antropogen inverkan i samband med 

exempelvis byggnadsarbete (Skredkommissionen, 1995). Vanligtvis förekommer skred 

i Sverige i samband med snösmältning eller tjällossning när det förekommit riklig 

nederbörd (Fredén, 2010). Generellt så utlöses skred som är större än ett hektar 

vartannat till vart tredje år och under 1900-talet har ett flertal stora skred inträffat där 

människor omkommit och skador på såväl byggnader och infrastruktur förekommit 

(Skredkommisionen, 1990).  

 

Enligt Skredkommissionen (1990) och SGI:s skreddatabas (2012b) har det inte skett 

några skred i Huddinge kommun. Det har dock förekommit markstabiliseringsproblem i 

Huddinge och på hemsidan för Huddinge centrum skrivs: 

 

”På grund av sin gamla ”sjöhistoria” med förrädiska leror började marken sjunka 

kraftigt och i mitten av 1980-talet tvingade detta fram ny- och ombyggnad. Marken 

stabiliserades och nuvarande centrum tillkom” (Huddinge centrum, 2012). 

 

Trots det faktum att inga skred har inträffat i Huddinge kommun har ett flertal skred 

utlösts i närhet till kommunen (SGI, 2012b). Eftersom de naturgeografiska faktorerna 

anses vara homogena i dessa områden och i Huddinge kommun, redovisas en 

sammanställning av skred som inträffat i närhet till Huddinge kommun, se bilaga 1. 

3.4 Klimatförändringarna och deras förväntade inverkan 

De globala klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att resultera i en ökning 

av den globala medeltemperaturen med 1,8–4,0 grader i slutet av 2000-talet jämfört 

med 1990 (Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007:60). I Sverige och Skandinavien 

förutspås temperaturen att stiga mer än det globala genomsnittet och modellerade 

scenarier visar en ökning med 3-5 grader till 2080-talet jämfört med åren 1960-1990. 

Det betyder att dagens klimat i bland annat Mälardalen kommer att likna det klimat som 

idag råder i norra Frankrike. Förutom att klimatet blir varmare kommer även 

nederbörden att förändras. Sverige kommer få ökad nederbörd under höst, vinter och 

vår, med torrare och varmare somrar. Perioder med kraftig och intensiv nederbörd anses 

öka betydande under vinter, vår och höst. Lokala skyfall som förekommer normalt 

under sommaren kommer även de att öka i intensitet över hela landet. Att Sverige blir 

varmare och blötare resulterar i en ökad risk för översvämningar, ras och skred (Klimat- 

och sårbarhetsutredningen, 2007:60). Både kraftig nederbörd, ökade flöden och höjda 

samt varierande grundvattennivåer ökar framförallt risken för ras och skred i områden 

där risken redan idag är hög. Rogbeck (2011) konstaterar att de klimatförhållanden som 

påverkar förekomsten av naturolyckor huvudsakligen är nederbörd, höga flöden och 

nivåer i hav, sjöar och vattendrag och förändrade grundvattennivåer samt 

porvattentryck. Enligt Alm et al. (2007) är det främst portrycksförhållanden vid 

fluktuationer i grundvattenbildning och grundvattennivån som kommer att påverka 

jordars hållfasthet och känslighet för skred i ett framtida klimat. Klimatmodelleringar 

och simuleringar visar på en nederbördsökning med 30 % i stora delar av landet vilket 

leder till ökad avrinning och erosion som i sin tur påverkar en sluttnings stabilitet. Med 

hjälp av sammanvägningar av olika klimatologiska simuleringar och befintliga 

underlagskartor anser Alm et al. (2007) att skredfrekvensen kommer att öka i många 

delar av Sverige, se figur 3. Samtidigt påpekar författarna att modelleringen är enkel 

och att det behövs fler faktorer som exempelvis lokal topografi för att producera en 

fullständig modell för framtida hotade områden.  
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Figur 3. Förändrad frekvens av skred 2080-2100 (Alm et al., 2007) 

Enligt Rogbeck (2011) kommer antalet dagar med nederbörd större än 10 mm i 

Stockholms län att öka per år. En sådan nederbördsmängd anses representera en ökning 

av kraftiga regn över hela området. Dock finns en spridning i resultatet vilket pekar på 

osäkerheter. Länets årsmedelnederbörd anses öka med 10-30 % fram till år 2100. 

Förutom ökning i den regionala nederbörden förespås en ökning av grundvattennivåer i 

Stockholms län vintertid. Det beror på mildare väder och att nederbörden förekommer 

som regn istället för som snö. Sommartid sjunker grundvattennivåerna. De regionala 

klimatberäkningarna visar även på högre flöden i vattendrag under höst- och vintertid 

med lägre flöden vår- och sommartid (Rogbeck, 2011). 

3.5 Förebyggande åtgärder och anpassning 

Kommunal fysisk planering 

I sårbara områden där skred riskerar att påverka bebyggelse är det möjligt att förebygga 

och lindra effekterna av skred (Alm et al., 2007). Förutom att anpassa och skydda 

befintlig bebyggelse är det viktigt att inte exploatera och bebygga i områden som redan 

är hotade eller kan komma att bli hotade. Enligt Plan- och bygglagen har kommunen 

ansvar för att vid översikts- och detaljplanering ta hänsyn till naturolyckor som skred. 

På så sätt tillåts endast exploatering i lämpliga områden. Alm et al. (2007) anser att det 

viktigaste instrumentet är den kommunala fysiska planeringen för att undvika att 

exploatera mark som redan är hotad eller som kan komma att bli hotad. 

Ökad kompetens 

På grund av klimatförändringarnas förväntade inverkan förändras även de geotekniska 

förutsättningarna. Det gör att det är viktigt att beakta effekterna av ett förändrat klimat 

vid planläggning, och vid osäkerheter bör ökade säkerhetsmarginaler införas. Enligt 

Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007:60) måste åtgärder väljas baserade på lokala 

geologiska förhållanden. Vid otillfredsställande stabilitet bör valet av 

förstärkningsåtgärd motverka orsaken till det som orsakar instabilitet. Eftersom nya 

områden riskerar att hotas av skred i ett framtida klimat finns det därför behov av 

förhöjd kompetens i många kommuner i dessa sakfrågor. Klimat- och 

sårbarhetsutredningen (2007) påpekar även att det är viktigt att Sveriges Kommuner och 
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Landsting sprider information till kommuner angående klimatförändringarnas 

förväntade inverkan och dess lokala effekter. Det är även möjligt att minska sårbarheten 

med hjälp av vetenskapliga metoder som undersöker sådana underliggande faktorer som 

leder till ökad sårbarhet och naturkatastrofer (Alcántara-Ayala, 2002). Genom att förstå 

de processer och mönster som ligger till grund för olika geomorfologiska hot är det 

möjligt att minska sårbarheten. Enligt Goudie (2010a) är några av de viktigaste 

instrumenten inom den geomorfologiska forskningen kartering av hotade områden, 

historisk rekonstruktion av tidigare naturliga extremhändelser, att upprätta statistik över 

frekvens och magnitud av dessa händelser, att förutsäga dess förekomst och geografiska 

position och att observera geomorfologiska förändringar. Genom att förmedla kunskap 

om dynamiska geomorfologiska processer är det möjligt att föreslå lindrande åtgärder i 

riskområden. Borgatti och Soldati (2010) framhäver även att det är viktigt att förstå 

sambandet mellan skred och klimatförändringar i dels planeringssyfte och dels risk- och 

sårbarhetshantering. Enligt Hearn och Hart (2011) finns det några centrala frågor som 

bör ställas vid fysisk planering och försök att förebygga samt skydda egendom och 

människoliv för geomorfologiska risker. De framför bland annat följande: 

 

 Vilka geomorfologiska risker finns? 

 Var finns aktuella högriskområden? 

 Vilka är de kontrollerande faktorerna? 

 Var kan geomorfologiska risker ske i framtiden? 

 Vad för typ av skada eller förlust kan ske? 

 När kan geomorfologiska risker uppstå? 

 Hur ofta kan geomorfologiska risker uppstå? 

 

Genom att förmedla information och belysa frågor som ovanstående är det möjligt att 

förutspå och förebygga effekterna av naturolyckor som exempelvis skred (Hearn & 

Hart, 2011).  

Tekniska åtgärder 

Utöver teoretiska och analytiska verktyg finns ett flertal tekniska åtgärder som kan 

minska samhällets sårbarhet mot skred (Alm et al., 2007). För att förstärka stabiliteten i 

sluttningar med finkorniga jordar är det möjligt att upprätta erosionsskydd längs 

vattendrag, utjämna branta slänter med hjälp av stödfyllning, schaktning och 

utflackning, förstärka med kalkcementpelare, sänkning av grundvattennivån eller 

jordspikning. Ett annat förebyggande exempel är de översiktliga stabilitetskarteringar 

som MSB utför (2012b). På uppdrag av regeringen ska MSB stödja kommuner och 

länsstyrelser med översiktliga karteringar där det finns förutsättningar för jordrörelser. 

De stabilitetskarteringar som MSB framställer är dels i finkorniga jordar och dels i 

morän samt grova jordar. Karteringen syftar till att stödja kommunernas riskinventering 

och riskhantering med avsikt att kommunen fullföljer arbetet med detaljerade 

utredningar i specificerade områden. 

GIS som förebyggande verktyg vid geomorfologiska risker 

Geografiska informationssystem (GIS) hanterar geografisk data och möjliggör lagring, 

sökning, analys och presentation (Arnberg, 2006). GIS kan tillämpas och användas i ett 

flertal syften som exempelvis fysisk planering, miljökonsekvensanalys eller 

prospektering. Vid kartering av geomorfologiska risker används GIS (Van Westen, 

2010) och nyligen har GIS blivit ett viktigt verktyg för skredriskanalyser (Huabin et al., 
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2005). Enligt Dai och Lee (2002) är det väsentligt att kartera och avgränsa områden där 

det finns skredrisker för att kunna ta beslut om markanvändning och fysisk planering i 

områden med varierad topografi. För att utföra analys och presentation av skredrisker, 

anser Budetta et al. (2008) att det är viktigt att välja relevanta variabler som förutsätter 

att skred kan utlösas. I fall där data saknas för vissa variabler är det fortfarande möjligt 

att producera en skredriskkarta så länge grundläggande parametrar som exempelvis 

litologi och topografi används (Demoulin & Chung, 2007).  

4. Studieområde: Huddinge kommun 

4.1 Absolut och relativt läge 

Huddinge kommun har en landareal av 131 km
2
 med en total areal av 140, 6 km

2
 (SCB, 

2012). Det absoluta läget för Huddinge kommun är 59°14'10.79"N och 17°58'55.76"O 

(Google Earth, 2012). Kommunens relativa läge är söder om Stockholm stad och 

beläget vid Mälarens sydöstra strand. Huddinge kommun gränsar till Stockholm 

kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun, Tyresö kommun och Ekerö kommun, 

se figur 4. 
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Figur 4. Översiktskarta för Huddinge kommun, modifierad efter Lantmäteriet (2012) och för 

Huddinges läge i Sverige (se punkt på översiktskartan). 

Huddinge kommun är i sin tur uppdelad i ett flertal kommundelar, se figur 5. 
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Figur 5. Kommundelar i Huddinge kommun (Huddinge kommun, 2011). 

4.2 Topografi 

Huddinge kommun har en varierad topografi med sänkor och toppar. Baserat på 

Lantmäteriets DEM 50+ så varierar höjdskillnaden från 0,27 m till 93,2 m över 

Huddinges totala yta. Lutningsgraden varierar mellan 0-37,70°. 

4.3 Geologi och jordarter 

Stockholms län är beläget i den Mellansvenska låglandsregionen som karaktäriseras av 

omfattande lerslätter, mindre berg- och moränområden och högresta rullstensåsar 

(Rogbeck, 2011). I Södertörn, som bland annat omfattar Huddinge kommun, 

kännetecknas landytan av 50 % kalt berg och 20 % lerfyllda sprickdalar. Enligt SGU:s 

bergartskarta (2012b) består Huddinge kommun främst av gnejsiga bergarter och 

huvudsakligen kvarts-fältspatrik sedimentär bergart (sandsten och gråvacka). 

Jordarterna i Huddinge kommun omfattas främst av kalt berg, glacial lera, postglacial 

lera, postglacial finsand, isälvssediment och sandig morän, se figur 6. Enligt Rogbeck 

(2011) har lerorna stor utbredning i Mellansverige samt i Mälarsänkan och 

kännetecknas av en undre rostfärgad, mestadels varvig glacial lera, och en övre grå-blå 

postglacial lera. 
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Figur 6. Jordarter i Huddinge kommun, modifierad efter SGU (2012c) 

4.4 Klimat 

Enligt Köppens klimatsystem är Huddinge kommun globalt sett belägen i ett 

kontinentalt och fuktigt klimat som kännetecknas av ett tempererat klimat 

(Christopherson, 2009). Kommunen omfattar Mälardalens gynnsamma klimat 

(Sporrong, 2008) och år 2011 var den genomsnittliga årsmedeltemperaturen 7-8 grader 

(SMHI, 2011a) med en årsnederbörd av 500-600 millimeter regn (SMHI, 2011b). 

4.5 Hydrologi 

Enligt Sporrong (2008) omfattar Huddinge kommun Tyresån som tillhör Mälarens 

avrinningsområde. Tyresåns avrinningsområde är 221 km
2 

stort till ytan och omfattas av 

ett drygt 30-tal sjöar vars storlek och förhållanden varierar (Lundberg, 2010). 
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4.6 Markanvändning 

I Huddinge kommun finns det 30-40 % produktiv skogsmark med en areal av mindre än 

5000 ha (Sporrong, 2008). Dock är antalet skogsindustrianställda få och den småskaliga 

tillverkningen syftar mest för produktion av pappersmassa, papper och papp. Utöver 

skogsmark innefattar Huddinge kommun även åker- och betesmarker som omfattar 

mindre än 1000 ha. 

4.7 Befolkning, bebyggelse, kommunikationer och infrastruktur 

Huddinge kommun är efter Stockholm kommun den näst mest befolkade kommunen i 

Stockholms län och har idag drygt 99000 invånare (SCB, 2011). Kommunens 

bebyggelse består främst av tätortsbebyggelse men omfattar även industriområden och 

köpcentrum (Tätortskartan, 2012). Enligt Google Kartor (2012) finns det två 

Europavägar, E4 och E20, samt länsväg 226 och två tåg- och pendeltågslinjer i 

Huddinge kommun. 

5. Metod och metodik  

5.1 Litteraturstudier 

Enligt Dai och Lee (2002) krävs kunskap om skredprocesser och dess verkan för att 

kunna utföra skredanalyser i GIS. Därför ges en teoretisk bakgrund baserad på en 

sammanställning av litteratur och vetenskapliga artiklar som är relevanta till arbetets 

avgränsningar. De vetenskapliga artiklarna som använts har sökts fram med hjälp av 

GeoBase, en databas med vetenskapliga artiklar som fokuserar på naturvetenskapliga 

och geovetenskapliga ämnen. För att hitta relevanta artiklar har de huvudsakliga 

sökorden som använts varit landslides, triggering factors, landslide susceptibility, GIS, 

natural hazards och disaster prevention. Artiklarna är alla skrivna och publicerade efter 

2000-talet och anses därför vara av hög tidsrelevans. Eftersom dessa artiklar baseras på 

vetenskaplig metodik och granskning anses de vara trovärdiga och välmotiverade som 

källor. Utöver vetenskapliga artiklar har även läroböcker och statliga rapporter använts. 

Dessa litterära källor anses trovärdiga och relevanta eftersom de är i sin tur baserade på 

vetenskaplig kunskap. 

 

En del av de vetenskapliga artiklarna som används som underlag i det här arbetet 

behandlar områden utanför Sverige och i miljöer som skiljer sig från Huddinge 

kommun. Denna faktor är även relevant i den litteratur och artiklar som berör 

intervjumetoder, se avsnitt om intervjumetod. Detta anses dock inte vara ett problem 

eftersom arbetssättet torde vara relevant på en global skala och kan appliceras i svenska 

områden och svensk forskning. 

5.2 GIS-analys och indata 

GIS-analysen i uppsatsen syftar till att belysa områden där det finns förutsättningar för 

att skred kan inträffa. Enligt Huabin et al. (2005) finns det två faktorgrupper som 

studeras vid GIS-analyser för skred: inre faktorer som geologiska förhållanden och 

sluttningsstrukturer, och yttre faktorer, som antropogen verksamhet eller nederbörd. Vid 

kartering av skredrisk finns det två tillvägagångssätt: undersöka sluttningars känslighet 

och fastställa sannolikheten av en utlösande faktor. Det här arbetet fokuserar på den 

första metoden, nämligen att undersöka vilka sluttningar som är känsliga för yttre 

faktorer som kan påverka deras stabilitet och utlösa skred. Som mjukvara används 

ArcGIS och de geografiska data som används är naturgeografiska förutsättande faktorer 
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som påverkar sluttningsstabilitet och skredbenägenhet, det vill säga de inre faktorerna. 

De data som används är jordartsdata och landformsdata från SGU (2012a), en 50 meters 

digital höjdmodell (DEM) från år 2004 (Lantmäteriet, 2010), tidigare 

stabilitetskarteringar från 1995 för Huddinge kommun (MSB, 1995), områden med 

erosionsförutsättningar från Länsstyrelsen i Stockholm (2010) och översiktskartan från 

Lantmäteriet (Kartavdelningen, 2012), se bilaga 2. Dessa data har sökts fram med hjälp 

av Stockholm universitets elektroniska kartavdelning, Geodataportalen och GIS-

avdelningen för Länsstyrelsen i Stockholms län. Arbetets metod baseras på liknande 

metoder där grundläggande naturgeografiska faktorer som förutsätter en sluttnings 

instabilitet och används för att identifiera förutsättningsområden (Budetta et al., 2008; 

Demoulin & Chung, 2007; Dai & Lee, 2002). 

 

Grundläggande naturgeografiska villkor för skred som används från de geografiska data 

är: 

 
Tabell 1. Indata för GIS-analys. 

Geografisk data Villkor Upplösning Källa och år 

Jordarter Finsand (postglacial), grovsilt 

(postglacial), lera (glacial), lera 

(postglacial), grovlera 

(postglacial) och svämsediment 

(postglacial lera och sand) 

1:50 000 SGU, 2012. 

GSD-Höjddata, grid 

50+ 

> 5,71° lutning för lera 

> 27,75° för grovsilt 

> 30° för sand 

50x50 m/pixel Lantmäteriet, 

2010. 

Översiktskartan Bebyggelse, vägar 1:250 000 Kartavdelningen, 

2012. 

Översiktskartan Öppen mark, skogsmark 1:250 000 Kartavdelningen, 

2012. 

Förutsättningar för 

erosion i dagens 

klimat 

Erosion 1:250 000 Länsstyrelsen i 

Stockholm, 2010. 

Bebyggda områden 

där det ej kan 

säkerhetsstallas att 

markstabiliteten är 

tillräcklig 

Instabila sluttningar eller 

markområden 

1:250 000 MSB, 1995. 

 

För en detaljerad arbetsgång se bifogat flödesschema i bilaga 2. 

 

Genom att identifiera naturgeografiska variabler som ger upphov till skredkänsliga 

sluttningar finns möjligheten att vidare undersöka sårbarheten och risken med hjälp av 

olika GIS-baserade uträkningar och metoder (Dai & Lee, 2002). Som förtydligande 

syftar det här arbetet att endast undersöka områden där det finns förutsättningar för 

skred och inte själva risken. 

5.3 Intervjuer 

För att införskaffa primärdata om Huddinge kommuns planer för utveckling och 

framtida markanvändning används semistrukturerade intervjuer och intervjufrågor via 

e-post. Enligt Dahmström (2009) är den stora fördelen med intervjuer, eller så kallade 

besöksintervjuer, att intervjuaren kan ställa fler och mer utförliga frågor än vid en 
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postenkät. För att underlätta besvarandet kan intervjuaren även ta med sig visuella 

hjälpmedel som syftar till att hjälpa intervjupersonen. Besöksintervjuer kan å andra 

sidan medföra reskostnader, vara tidskrävande samt att intervjuaren kan riskera att 

”styra” det avgivna svaret. Dock betraktas besöksintervjuer som en dyrbar metod som 

ibland är nödvändig för att få utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet (Dahmström, 

2009, s. 91) och metoden anses därför vara relevant och central för att införskaffa 

kvalitativ empiri om hur Huddinge till exempel arbetar med förebyggande arbete vid 

skredrisk. Enligt Sullivan och Brockington (2004) omfattas intervjuer av ett flertal 

kvalitativa forskningsmetoder. Intervjutekniker varierar mellan öppna konversationer, 

semistrukturerade diskussioner kring förebestämda ämnen och strukturerade 

frågeformulär. Användning av semistrukturerade intervjuer gör att intervjuaren har 

möjlighet att fokusera på frågor inom sitt bestämda ämnesområde, men även att 

intervjudeltagaren har möjlighet att diskutera ämnen som relaterar till det bestämda 

ämnet (Rabionet, 2011). Det möjliggör även att intervjuaren kan ställa 

uppföljningsfrågor utöver de redan förbestämda frågorna. Problem som kan uppstå vid 

semistrukturerade intervjuer är till exempel registreringen av kvalitativ information där 

inspelning och transkribering är tidskrävande (Sullivan och Brockington, 2004). Enligt 

Lindlof och Taylor (2002) finns det två olika typer av tekniker som används vid 

intervjuer och inom kvalitativ forskning, nämligen intervjuscheman och intervjuguider. 

Intervjuscheman syftar till en strukturerad och formell uppställning av frågor där det 

tillåts att ställa spontana uppföljningsfrågor. Intervjuguider å andra sidan syftar till ett 

informellt och flexibelt tillvägagångssätt som består av grupperingar av ämnesfrågor 

som i sin tur kan ställas på olika sätt till flera intervjuobjekt. Med hjälp av 

intervjuguider har forskaren möjlighet att anpassa frågorna efter deltagarens expertis 

och kunskap. 

 

I det här arbetet används intervjuscheman som möjliggör uppföljningsfrågor men även 

följer ett systematiskt och standardiserat arbetssätt. För att registrera information 

används ett inspelningsverktyg som möjliggör transkribering och analys. De personer 

som kontaktas i det här arbetet anses vara relevanta för de frågor som ställs på grund av 

deras anställning hos Huddinge kommun. Personerna som har kontaktats och intervjuats 

är Åke Andersson som är planchef, och Frida Hägglund som är statistiker.  Intervjun 

med Åke Andersson utgörs av en semistrukturerad intervju som utgår från ett par 

intervjufrågor som författats innan mötet. Frågorna är bifogade i bilaga 3. Dessa frågor 

utgör grunden i intervjun men med hjälp av det semistrukturerade intervjuarbetssättet 

finns möjligheten att utveckla frågorna eller ställa kompletterande frågor under 

intervjuns gång. För att införskaffa data om befolkningstrender kontaktades Frida 

Hägglund via e-post där hon förmedlade befolkningsstatistik om tidigare trender samt 

framtida prognoser. Eftersom syftet med intervjun var att införskaffa data om 

befolkning i Huddinge ansågs e-post vara lämpligt och tidseffektivt. 

 

Förutom intervjuer och möten med personal på kommunen har jag även deltagit i en 

presentation av den översiktliga klimat- och sårbarhetsanalys som IVL Svenska 

Miljöinstitutet tagit fram för Huddinge kommun. Presentationen hölls den 30 mars i 

kommunhuset på Kommunalvägen 28 i Huddinge. Denna utredning anses vara av hög 

relevans och trovärdighet eftersom den är utförd av ett statligt forskningsinstitut för 

tillämpad miljöforskning. 
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5.4 Fältobservationer 

För att validera GIS-analysens trovärdighet och studera ifall jordarna i Huddinge 

kommun är geomorfologiskt aktiva utfördes fältobservationer på spontana samt utvalda 

områden. Avsikten var att fotografera, ta fältanteckningar och jämföra med figur 2 för 

att observera om sluttningarna överensstämmer med de figurer som anges. För att uppnå 

en hög grad av precision används en Garmin GPS 60 för att registrera GPS-punkter vid 

utvalda platser. Värt att notera är att GPS:en har en felmarginal på 5-15 +- meter. Inga 

specifika markundersökningar kommer att genomföras. 
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6. Resultat 

6.1 GIS-analys 

 
Figur 7. Förutsättningar för skred i Huddinge kommun baserat på jordart och lutningsvinkel i 

olika markområden, förutsättningar för erosion och markinstabilitet.  

Som redovisas i figur 7 finns det områden i Huddinge kommun där det finns 

förutsättningar för att skred kan utlösas baserat på jordart och lutningsvinkel. Den enda 
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jordart som var skredkänslig på grund av dess lutningsvinkel var lera och därför utesluts 

sand och silt. För att se en uppdelning med zoomade delkartor, se bilaga 4. Analysen 

visar att områden med förutsättningar för skred i Huddinge kommun är främst 

lokaliserade till den centrala delen av kommunen. Det finns förutsättningar i öppen 

mark, skogsmark, tätort och annan koncentrerad bebyggelse samt i längs med vägar, 

järnvägar och kraftledningar. 

 

Antalet pixlar som visar förutsättningar för skred i lerjord med vinkel högre än 5,71° i 

öppen mark, skogsmark, tätort och annan koncentrerad bebyggelse är 2165. Areellt så 

motsvarar det 5,41 km
2
 och 4,14 % av den totala markytan exklusive vattenytor. Antalet 

pixlar med förutsättningar för skred i öppen mark är 291, eller 0,72 km
2
, i skogsmark 

922, eller 2,30 km
2
, i tätort 862, eller 2,15 km

2
, och i annan koncentrerad bebyggelse 

86, eller 0,21 km
2
. I områden där det finns förutsättningar för skred samt förutsättningar 

för erosion är antalet 16 pixlar motsvarande 0,04 km
2
. I närhet till vägar var resultatet 

216 pixlar, 0,54 km
2
. Där MSB tidigare utfört stabilitetskarteringar överensstämde 1 

pixel motsvarande 0,0025 km
2
, se bilaga 5. 

 

Följande tabell redovisar antalet pixlar med förutsättningar för skred i varje kommundel 

i Huddinge kommun, se tabell 2. 

 
Tabell 2. Antalet pixlar med förutsättningar för skred och total yta (km

2
) i varje kommundel 

Kommundel Antalet pixlar och total yta (km
2
) med 

förutsättningar för skred 

Vårby 19 - 0,0475 km
2
 

Trångsund 493 - 1,2325 km
2
 

Stuvsta-Snättringe 188 - 0,47 km
2
 

Skogås 177 - 0,4425 km
2
 

Segeltorp 118 - 0,295 km
2
 

Sjödalen-Fullersta 930 - 2,325 km
2
 

Flemingsberg 238 - 0,595 km
2
 

Totalt 2163 - 5,4075 km
2
 

 

De största sammanhängande områdena med förutsättningar för skred är norr om sjön 

Trehörningen, mellan Länna och Lissma och väst om sjön Orlången. 

6.2 Intervjuer 

Frida Hägglund om befolkningsstatistik 

Enligt Hägglund (2012, e-postkontakt) har det skett en befolkningsökning i Huddinge 

kommun med 13301 personer mellan 2002 och 2011 vilket motsvarar en ökning på 15,5  

%. Fram till 2021 förutspås en ökning med 14984 personer vilket motsvarar 14,9 %. 

Idag ligger befolkningssiffran på 99049 personer och förväntas öka till 115570 personer 

år 2021, se figur 8. 
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Figur 8. Befolkning per den 31 december varje år och framtida prognos (Hägglund, 2012) 

Åke Andersson om skred, utbyggnadsplaner och skogsbruk 

Enligt Andersson (2012, muntlig källa) utgör djupa lerjordar markstabilitetsproblem för 

bebyggelse i Huddinge kommun. Det har resulterat i en extraordinär 

grundläggningskostnad där kommunen och byggherrar antingen behöver stabilisera 

eller grundlägga bebyggelse med hjälp av kalkcementering. Några problem eller risk för 

skred känner han inte till. Det faktum att Huddinge centrum exempelvis sjunker anses 

vara på grund av hårdgörande av markytan vilket lett till sjunkande grundvattennivåer 

och därmed marksättningar. 

 

Huddinge kommun har inte följt upp den markstabilitetskartering som MSB utförde 

1995 och den anses ha varit anonym i kommunens planeringsarbete. Karteringen har 

exempelvis inte lagts in som ett GIS-skikt för kommunens detaljplaner. Å andra sidan 

används GIS som ett viktigt verktyg i Huddinge kommuns planeringsarbete. Dels så 

identifierar samhällsplanerare riskområden för någon typ av naturolycka, där sedan 

kommunen konsulterar med något konsultföretag för att undersöka hur stor risken är 

lokalt och vilka åtgärder kommunen behöver vidta. Kommunen beskriver även risker 

för olika typer av naturolyckor i planbeskrivningen. Enligt Andersson (2012, muntlig 

källa) är risken för skred ingenting som brukar uppkomma i samband med 

planbeskrivningen. Skulle det vara så att riskområden för skred uppenbaras följer 

kommunen rådgivning från konsulter och antingen undviker att bebygga i området eller 

stabiliserar samt grundlägger marken. 

 

Enligt Andersson (2012, muntlig källa) beskriver den nya översiktsplanen att Huddinge 

kommun bör utveckla bebyggelse i närhet till kollektivtrafik för att sänka utsläpp från 

biltrafik. De områden som anses vara av intresse för antingen förtätning eller ny 

bebyggelse är Vårby, Flemingsberg, Stuvsta centrum, Huddinge centrum, Trångsund 

och Skogås. Eftersom exempelvis Huddinge centrum har dåliga markförhållanden är det 

nödvändigt att hitta sätt att markstabilisera tomterna och grundlägga husen. 

 

Det skogsbruk som bedrivs i Huddinge kommun är av småskalig karaktär där inget 

kalhyggesbruk utövas. Kommunen satsar istället på friluftslivet och närheten till 
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skogsområden. Det är även en trend som förutspås för framtiden (Andersson, 2012, 

muntlig källa). 

6.3 IVL Svenska Miljöinstitutets presentation av översiktlig 
klimat- och sårbarhetsanalys för Huddinge kommun 

IVL Svenska Miljöinstitutet (2012) har på beställning från Huddinge kommun 

framställt en översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys vars syfte har varit att undersöka 

klimatförändringarnas förväntade inverkan på Huddinges geografiska område och hur 

kommunen bör planera samt förebygga för att undvika en ökad sårbarhet. De har arbetat 

utifrån en morfologisk metodologi och översiktligt sammanställt sekundär data som 

exempelvis MSB:s stabilitetskartering. 

 

Som ett resultat av klimatförändringarna och relevant för det här arbetet anser IVL 

Svensk Miljöinstitutet (2012) att Huddinge kommer att få en ökad översvämningsrisk 

från Mälaren och Tyresåns sjösystem där Vårby, Flemingsberg, Trångsund, Skogås och 

Sjödalen-Fullersta förutspås en förhöjd risk. Även förutsättningar och risken för ras och 

skred anses öka och främst i områden som idag är sårbara. Det gäller bland annat 

Trångsund längs Drevviken och områden längs med Albysjön. På grund av 

klimatförändringarnas förväntade inverkan anser IVL Svenska Miljöinstitutet (2012) att 

Huddinge kommun bör anpassa översikts- och detaljplaner samt bygglovsutredningar 

efter dessa effekter. I Vårby, Flemingsberg, Stuvsta-Snättringe, Trångsund, Skogås och 

Sjödalen-Fullersta föreslås det att kommunen bör utföra detaljerade ras- och 

skredkarteringar. 

6.4 Fältobservationer 

För att ge en översikt av positionerna för följande observationer hänvisas till kartan i 

bilaga 6. Vid en jämförelse av de fältobservationer som utfördes med hjälp av figur 3 

går det att fastställa att det finns en förekomst av erosion och skredärr i Huddinge 

kommun vilket indikerar förutsättningar för skred, liksom långsträckta sluttningar med 

lutning brantare än 1:10. 

Lokal 1. Länna gård 

I lokal 1, se figur 9, visas ett område där MSB tidigare utfört stabilitetskartering. 

Lokalen var förvald för att exemplifiera områden där stabilitet inte kan säkerhetsställas. 

Området är lokaliserat i Länna gård, vilket är beläget öst om Länna och norr om Skogås, 

se bilaga 6. 
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Figur 9. Område där MSB utfört markstabilitetskartering från 1995 (SWEREF99 0679484, 

6566510 m). 

Området kännetecknas av flacka och långa sluttningar med lerjord och omfattar 

tätortsbebyggelse samt vägar och ett järnvägsspår. Trots att marken består av lerjord 

visade inte GIS-analysen några förutsättningar för skred i det här området. 

Lokal 2. Lissmaån 

Lokal 2 kännetecknas av flacka och långa lersluttningar med Lissmaån som meandrar 

genom Lissmadalen, se figur 10. 

 
Figur 10. Ett exempel på en dalgång med flacka lersluttningar (SWEREF99 0678959, 6566287 m). 
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Enligt GIS-analysen omfattar området förutsättningar för skred norr om Lissmaån och 

förutsättningar för erosion i lerjord. 

Lokal 2.1 Lissmaån, sluttning mot cykelväg 

På en sluttning längs med en cykelväg norr om Lissmaån, och söder om Länna 

industriområde var det möjligt att observera skredärr och sättningar i jorden, se figur 11, 

12 och 13. Området var inte beläget i någon pixel med förutsättningar för skred. Dock 

var det i närhet till områden med förutsättningar för skred, se bilaga 6. 

 

 
Figur 11. Skredärr på sluttning vid Lissmaån (SWEREF99 0678917, 6566226 m). 
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Skredärret utgjordes av en större central sättning med blottat jordlager, se figur 12, och 

kompletterat med ett flertal mindre sättningar, se figur 13 och figur 14. 

 

 
Figur 12. Skredärr i detalj på sluttning vid Lissmaån (SWEREF99 0678917, 6566226 m). 

 
Figur 13. Skredärr i detalj på sluttning vid Lissmaån (SWEREF99 0678917, 6566226 m). 

Ovanstående bilder indikerar att sluttningar norr om Lissmaån är geomorfologiskt 

aktiva där någon typ av utlösande faktor påverkat skjuvhållfastheten. Dock förefaller 

inte områdena med förutsättningar för skred i GIS-analysen. 
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Lokal 3. Lissmadalen 

Längre västerut längs Lissmaån var det möjligt att observera ett brett skredärr på en 

sluttning mot ett dräneringsdike, se figur 14 och 15. 

 

 
Figur 14. Skredärr i öppen mark på sluttning i Lissmadalen (SWEREF99 0676197, 6563994 m). 

 
Figur 15. Skredärr i öppen mark på flack sluttning i Lissmadalen (SWEREF99 0676197, 6563994 

m). 

Området sammanfaller inte med GIS-analysens resultat för områden med 

förutsättningar för skred men är beläget i närheten av förutsättningsområden, se bilaga 

6. 
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7. Diskussion 

7.1 GIS-analysen 

Till skillnad från GIS-analyser som räknar och analyserar risken att ett område kommer 

att påverkas av skred så avser det här arbetets GIS-analys att identifiera områden där det 

finns förutsättningar för skred. Det betyder att uppsatsen syftar till att belysa sårbara 

områden där det finns en potentiell risk men ännu inte att det finns en konkret risk. 

Eftersom många av de vetenskapliga artiklar som används i det här arbetet baseras på 

metoder för riskkartering skiljer sig vissa studier från den GIS-analys som används i det 

här arbetet. Å andra sidan delar den här metoden gemensamma naturgeografiska 

variabler som ger upphov till skredkänsliga sluttningar.  

 

Syftet med det här arbetet var att framställa en karta som identifierar områden där det 

finns förutsättningar för skred baserat på olika naturgeografiska faktorer. Resultatet av 

kartan påverkas av de indata som finns tillgängliga och den aktuella upplösningen. Med 

hjälp av data för jordarter var det möjligt att välja ut skredkänsliga jordarter vilket i 

Huddinges fall endast bestod av lerjord. Å andra sidan finns både silt och sand i 

kommunen men på grund av sluttningsvinkeln visade GIS-analysen inga silt- eller 

sandområden med förutsättningar för skred. Med hjälp av en digital höjdmodell (DEM) 

var det möjligt att räkna ut lutningsvinklar på områden och addera skredkänsliga 

jordarter med skredkänsliga lutningsvinklar. Enligt Wasström et al. (2008) är det viktigt 

att ifrågasätta kvaliteten av rumsliga analyser. För att undersöka kvaliteten på resultatet 

av en rumslig analys finns det tre centrala komponenter som bestämmer kvaliteten. 

Kvaliteten på indata är den första komponenten, sättet hur kvaliteten på indata 

fortplantar sig i analysen den andra, och brister i modellen den tredje. Till exempel 

påverkar lägesnoggrannhet och temporal noggrannhet kvaliteten på indata som används 

i en GIS-analys. Den DEM som används i det här arbetet har en 50 meters upplösning 

vilket innebär att lägesnoggrannheten och precisionen för relief och topografi påverkas. 

Enligt Lantmäteriet (2012) har modellen ett medelfel på +- 2 meter vilket även det 

påverkar noggrannheten. Wasström et al. (2008) skriver att Lantmäteriets 50-meters 

höjdmodell bedöms vara otillräcklig vid exempelvis översvämningsriskkartering och att 

laserskanning av områden är ett möjligt substitut. Tyvärr saknas en DEM och en 

laserskanning med högre upplösning för hela Huddinge kommun och arbetet baseras på 

den befintliga DEM med 50 meters upplösning. Å ena sidan kan resultatet innebära att 

omfattande skred kan komma och påverka mark samt egendom vid utlösande faktorer. 

Å andra sidan påverkas det sistnämnda av att den tätortskarta som används som 

underlag även den har en låg upplösning och i sin tur påverkar generaliseringsgraden. 

De andra geografiska data som används i det här arbetet har högre upplösning som 

varierar från 5x5 m/pixel till 25x25 m/pixel vilket innebär högre rumslig noggrannhet 

än höjdmodellen. Dock styrs de data som används för att räkna ut skredkänsliga 

sluttningar av höjdmodellens upplösning vilket slutligen resulterar i en 50-meters 

pixelupplösning. Avslutningsvis skriver Wasström et al. (2008) att även om en GIS-

analytiker har i stort sett en felfri datamängd att tillgå för sin geografiska analys är det 

svårt att uppnå ett felfritt resultat. Det beror på det faktum att den modell som används i 

en rumslig analys inte kan beskriva jordens komplexitet. Alla modeller är en 

representation av verkligheten och innebär någon form av förenkling och i sin tur 

försämrad kvalitet vid geografiska analyser. Noterbart är att i GIS-analysen för antalet 

pixlar med förutsättningar för skred i varje kommundel så skiljer sig det totala antalet 

pixlar med förutsättningar för skred före och efter. Analysen resulterar i färre pixlar på 

grund av konverteringen mellan vektor- och rasterdata som påverkar upplösningen. 
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Trots den rumsliga upplösningen anses GIS-analysen och metoden vara pålitlig och 

användbar för fysisk planering i Huddinge kommun och även på andra platser globalt. 

Trovärdigheten för GIS-analysen i den här uppsatsen kan även motiveras eftersom 

resultatet visar områden där MSB (1995) som är en statlig myndighet tidigare utfört 

stabilitetskarteringar. Analysen visar att 1 pixel överensstämmer med MSB:s 

stabilitetskartering. Anledningen till att fler pixlar inte överensstämmer beror även här 

på konverteringen mellan vektor- och rasterdata där ArcGIS generaliserar pixelvärden. 

Å andra sidan finns det fler områden där GIS-analysens resultat överensstämmer med 

MSB:s vektordata, se bilaga 5. 

 

Idag anses det finnas förutsättningar för skred i Vårby, Stuvsta-Snättringe, Trångsund, 

Skogås, Sjödalen-Fullersta och Flemingsberg enligt IVL Svenska Miljöinstitutet (2012). 

Å andra sidan visar GIS-analysen att det finns förutsättningar för skred i samtliga 

kommundelar. IVL Svenska Miljöinstitutets (2012) analys skiljer sig från den här 

studien eftersom de har baserat sin ras- och skredanalys på MSB:s tidigare 

stabilitetskarteringar från 1995. Å ena sidan innebär det att naturgeografiska parametrar 

som exempelvis jordart och sluttningsvinkel utesluts. Å andra sidan hänvisar IVL 

Svenska Miljöinstitutet (2012) att kommunen bör följa upp deras översiktliga analys 

med detaljerade markundersökningar. Då kan en GIS-analys som i det här arbetet ligga 

till grund för att identifiera områden med förutsättningar för skred. Å andra sidan så är 

det utlösande faktorer som styr att skred kan utlösas vilka är i sin tur svåra och 

problematiska att bedöma med hjälp av GIS-analyser. Det beror dels på grund av 

naturliga extremhändelser som exempelvis intensiva skyfall och dels på grund av 

spontana antropogena händelser som exempelvis byggnadsdeponier. 

7.2 Fältobservationer 

För att exemplifiera områden i Huddinge kommun utfördes fältobservationer med hjälp 

av GPS som metod. Genom att registrera GPS-punkter är det möjligt att undersöka ifall 

platsbundna fältobservationerna sammanfaller med förutsättningsområden, se bilaga 6. I 

områden med de skredärr som observerats och inte sammanfaller med resultatet i GIS-

analysen finns det ett flertal faktorer som kan påverka resultatet. Dels har GPS:en en 

felmarginal på 5-15 meter och dels finns det förutsättningar för skred i områden med 

lutning flackare än 1:10 (Skredkommissionen, 1995), vilket inte är inkluderat i GIS-

analysen. Å ena sidan visar figur 2 att sluttningar som gränsar mot områden med 

förutsättningar för instabilitet ökar sannolikheten för skred i en flackare lutning. Å andra 

sidan förekommer lerskred främst i sluttningar brantare än 1:10 (Skredkommissionen, 

1990). En annan faktor som påverkar resultatet är jordartsdatan från SGU (2012a). 

Eftersom jordartsdatan är generaliserad och inte fältinventerad på alla platser är det 

möjligt att områden med en viss typ av jordart utesluts. 

7.3 Markexploateringens inverkan 

Skogsavverkning och kalhyggesbruk i skogsmarker skulle kunna förändra 

dräneringsområden och jordars hållfasthet vilket i sin tur kan utlösa skred. GIS-analysen 

visar att det finns totalt 5,41 km
2
 områden med förutsättningar för skred och flest i 

skogsmark, 2,30 km
2
. Å ena sidan stabiliserar vegetation sluttningar vilket indikerar att 

områdena är stabila. Å andra sidan kan exempelvis trädfällning i samband med kraftiga 

stormar ge upphov till förändrade markförhållanden och utlösande faktorer kan verka. 

Att skred skulle kunna utlösas i Huddinge kommun på grund av skogsbruk anses vara 

irrelevant eftersom inget intensivt skogsbruk bedrivs och att kommunen istället satsar på 
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friluftslivet. Å andra sida skulle markexploatering vid exempelvis nybebyggelse kunna 

ge upphov till förändrande dräneringsflöden och grundvattennivåer. Jordbroskredet år 

1972 i Haninge kommun, se bilaga 1, är ett exempel på ett skred som utlöstes på grund 

av en deponi där exploateringen påverkade både grundvattennivån och dräneringsflödet. 

Eftersom man i Huddinge kommun själva anser att deras mark är svår för bebyggelse 

har de anpassat sin fysiska planering och väljer antingen att stabilsera marken eller att 

undvika bebyggelse i förutsättningsområden. Det kan vara nödvändigt att Huddinge 

kommun utför detaljerade markundersökningar dels på grund av att kommunen inte följt 

upp MSB:s stabilitetskarteringar, och dels eftersom områden som idag är sårbara främst 

påverkas i ett framtida klimat. 

7.4 Utlösande faktorer för skred i Huddinge 

Eftersom GIS-analysen visar förutsättningar för skred i lerjord är det förmodligen 

rotationsskred som kan utlösas i kommunen. Förekomsten av de skredärr och 

marksättningar som observerades i fält indikerar att jordarna i Huddinge kommun är 

geomorfologiskt aktiva och att skred skulle kunna initieras på grund av någon utlösande 

faktor. Eftersom Huddinge kommun ligger långt från områden med seismisk aktivitet är 

det främst nederbörd eller antropogen påverkan som anses kunna utlösa skred i 

Huddinge. Då skred i tempererade och kalla klimatzoner, likt Sverige och Huddinge 

kommun, utlöses främst på grund av ökat porvattentryck vid en ökning av 

grundvattennivån bedöms det även vara relevant för Huddinge. På grund av 

klimatförändringarnas förväntade inverkan med en 10-30 % ökad nederbörd kan 

kraftiga och intensiva skyfall även ses som en möjlig utlösande faktor. Ökade flöden 

som resulterar i översvämningsrisker kan också vara triggande i områden där det finns 

förutsättningar för skred. Vid översvämningar förändras jordars vattenportryck och 

markens grundvattennivå. När vatten drar sig undan kan det leda till minskad 

skjuvhållfasthet och att skred kan utlösas. På grund av klimatförändringarna anses 

Vårby, Flemingsberg, Trångsund, Skogås och Sjödalen-Fullersta få en ökad 

översvämningsrisk. Å andra sidan finns det förutsättningar för skred i alla dessa 

kommundelar och det är därför viktigt att följa upp och undersöka grundvattennivåer i 

dessa områden. Även områden med förutsättningar för erosion som kan underminera 

sluttningar och utlösa skred. För Huddinge kommun är det främst i Länna där det finns 

förutsättningar för skred i lerjord som även förutsätter erosion. För att undvika att 

erosion utlöser skred är det möjligt att upprätta erosionsskydd längs sluttningar och 

vattendrag. 

7.5 Skred i ett framtida klimat i Huddinge kommun 

För att undvika att bebyggelse, egendom och människoliv påverkas av skred är det 

viktigt att undersöka områden där det idag finns förutsättningar för skred. Enligt Fredén 

(2010), se figur 2, är Huddinge kommun beläget inom områden med en måttlig frekvens 

av skredärr och raviner. Å andra sidan så konstaterar Alm et al. (2007) att ett framtida 

klimat kommer att resultera i en ökad frekvens av skred i Huddinge.  Eftersom Klimat- 

och sårbarhetsutredningen (2007:60) betonar att områden som idag är sårbara idag är de 

som kommer att påverkas i ett framtida klimat är det nödvändigt att anpassa dagens 

fysiska planering efter förändrade markegenskaper. Till exempel visar GIS-analysen att 

ett flertal vägar är belägna intill områden där det finns förutsättningar för skred. 

Eftersom vägar i Huddinge kommun är lokaliserade i topografiska sänkor och på 

sluttningar utgör dessa en belastning. Å ena sidan kan ökad nederbörd och ökat antal 

dagar med intensiva skyfall påverka jordarnas skjuvhållfasthet och innebära risk för 

skred. Å andra sidan är det möjligt att stabilisera vägar med hjälp av dränering eller 
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kalkcementering. Klimatförändringarna förutspås även resultera i varmare och torrare 

somrar vilket kan leda till en ökad risk för skogsbränder. Skogsbränder skulle i sin tur 

kunna förstöra rotsystem och försämra markens hållfasthet. Å ena sidan resulterar 

klimatförändringarna i varmare och torrare somrar med minskad nederbörd. Å andra 

sidan antas antalet dagar med intensiv nederbörd att öka. Kraftiga skyfall efter en 

skogsbrand skulle då kunna utlösa ett skred i dagens förutsättningsområden. 

7.6 Klimatmodeller 

Rumsliga analyser och modeller är en förenklad representation av verkligheten och 

omfattar osäkerheter (Wasström, 2008). Det här arbetet baserar klimatförändringarnas 

förväntade inverkan på de scenarier som framställs i Sverige inför klimatförändringarna 

– hot och möjligheter (SOU, 2007:60) vilka baseras på IPCC:s klimatscenarier. IPCC 

har i sin tur ett flertal olika scenarier som grundas på utsläppsscenarier och 

socioekonomisk utveckling. I Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande 

(2007:60) används scenarierna A2 och B2 vilka har valts efter nationella 

anpassningsstudier. Samma scenarier har även använts i Europeiska kommissionens 

sårbarhetsanalys för Europa. De klimatmodeller som används i Klimat- och 

sårbarhetsutredning (2007:60) är dels globala och regionala. Likt alla modeller omfattar 

även klimatmodeller och klimatscenarier osäkerheter. Enligt Klimat- och 

sårbarhetsutredningen (2007:60) är den största osäkerheten hur globala klimatscenarier 

påverkar regionala klimatscenarier. Till exempel är naturliga variationer i temperatur 

och nederbörd större regionalt än globalt vilket leder till osäkerheter. Klimat- och 

sårbarhetsutredningen (2007) anser därför att det behövs fler regionala scenarier för att 

belysa dels robusta resultat och vilka de huvudsakliga osäkerheterna är. 

7.7 Förebyggande för skred i ett framtida klimat 

Eftersom MSB (1995) rekommenderar att kommuner fullföljer deras 

markstabilitetskarteringar anses det vara ett viktigt första steg för Huddinge kommuns 

riskinventering och riskhantering. Till exempel är det viktigt att undersöka risken för 

naturolyckor inom fysisk planering och inkludera de stabilitetskarteringar som MSB 

utfört. Vid en undersökning bör utföraren utgå från liknande frågeställningar som Hearn 

och Hart (2011) framför. På så sätt är det möjligt att förebygga naturolyckor som 

exempelvis skred. Å ena sidan är det är lämpligt att redan börja förebygga i dagens 

klimat. Å andra sidan kommer lokala geologiska förhållanden att förändras i ett 

framtida klimat. Det kan då vara nödvändigt att vidta ökade säkerhetsmarginaler vid 

osäkerheter i fysisk planering och geotekniska undersökningar. Eftersom Huddinge 

kommuns befolkning förutspås att öka i alla kommundelar, se figur 8, ökar sårbarheten i 

de områden som redan idag är sårbara. I tätortsområden finns det totalt 2,15 km
2
 med 

områden där det finns förutsättningar för skred. Å ena sidan har Huddinge kommun 

normalt sett stabiliserat marken vid bebyggelse. Å andra sidan kan klimatförändringarna 

resultera i förändrade lokala geologiska förhållanden. Eftersom Stockholm läns 

årsmedelnederbörd förutspås att öka med 10-30 % fram till år 2100 är det troligt att 

förändringar i grundvattennivån kan utlösa skred. 

 

På grund av ökad urbanisering och klimatförändringarnas förväntade inverkan ökar 

sårbarheten (Goudie, 2010b). I Huddinge förväntas en total befolkningsökning med 14,9  

% fram till år 2021. I Huddinge kommun finns det idag flest områden med 

förutsättningar för skred i kommundelen Sjödalen-Fullersta. Det är även i Sjödalen-

Fullersta som störst befolkning antas öka. Å ena sidan finns det en risk att områden som 

idag är känsliga för skred i Sjödalen-Fullersta kan utlösas i ett framtida klimat. Å andra 
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sidan kan även befolkningstrycket resultera i nybyggnation och exploatering vilket i sin 

tur kan utlösa skred. 

 

De områden som anses vara sårbara och som kommunen bör undersöka vidare är; 1) 

områden där tidigare markstabilitetskartering utförts och ej följts upp, 2) områden där 

det finns förutsättningar för skred i bebyggd miljö, 3) områden där det finns 

förutsättningar för skred längs vägar och 4) områden där det finns förutsättningar för 

skred i platser intressanta för exploatering. 

 

Fortsättningsvis är det viktigt att förbättra information och geografisk data om skred. 

Med hjälp av databaser och inventering är det möjligt att effektivt fastställa vilka 

områden som är lämpliga för bebyggelse. Det här är särskilt viktigt eftersom 

klimatförändringarna förväntas medföra en ökning i naturliga extremhändelser likt 

kraftiga skyfall eller översvämningar. En vidareutveckling av den här studien skulle 

kunna vara att införskaffa data för fler parametrar som exempelvis grundvattennivåer, 

förbättrad höjddata, sluttningshöjd, landformer och översvämningsriskzoner. Med hjälp 

av GIS är det möjligt att effektivt kunna lagra och analysera förutsättningar samt risker 

för skred. 

8. Slutsats 
Det finns förutsättningar för skred i Huddinge kommun idag och i ett framtida klimat. 

Enligt GIS-analysens resultat identifieras 5,41 km
2
, eller 4,14 % av den totala markytan 

exklusive vattenytor, förutsättningar för skred. Den främsta anledningen är de djupa och 

plastiska lerorna samt Huddinges varierade topografi. Huruvida skred kommer att 

utlösas eller ej, beror på utlösande faktorer som ökat antal intensiva regn, bebyggelse 

eller deponi av material. Det är troligt att skredfrekvensen kommer att öka i ett framtida 

klimat på grund av ökat antal dagar med intensivt regn och förändringar i 

grundvattennivån. De områden som anses vara sårbara idag och i ett framtida klimat är 

samtliga kommundelar där det finns förutsättningar för skred och där det förutspås en 

ökad befolkning. Sjödalen-Fullersta är den kommundel som anses vara mest sårbar för 

skred i ett framtida klimat. För att minska sårbarheten bedriver Huddinge kommun ett 

förebyggande arbete dels med hjälp av konsulter som föreslår förslag om vilka områden 

som ska bebyggas eller inte bebyggas, och dels med hjälp av tekniska lösningar som 

kalkcementering. 
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Figur 4. Översiktskarta för Huddinge kommun och för Huddinges läge i Sverige. Karta: 

Bovin, Mattias, 2012. 

Figur 5. Kommundelar i Huddinge kommun. Källa: Huddinge kommun, 2011. 

Figur 6. Jordarter i Huddinge kommun. Källa: SGU, 2012. 

Figur 7. Förutsättningar för skred i Huddinge kommun baserat på jordart och 

lutningsvinkel i olika markyteområden, förutsättningar för erosion och markinstabilitet. 

Karta: Bovin, Mattias, 2012. 

Figur 8. Befolkning per den 31 december varje år och framtida prognos. Källa: 

Hägglund, Frida, 2012. 

Figur 9. Område där MSB utfört markstabilitetskartering år 1995. Foto: Bovin, Mattias, 

2012. 

Figur 10. Ett exempel på en dalgång med flacka lersluttningar. Foto: Bovin, Mattias, 

2012. 

Figur 11. Skredärr på sluttning vid Lissmaån. Foto: Bovin, Mattias, 2012. 

Figur 12. Skredärr i detalj på sluttning vid Lissmaån. Foto: Bovin, Mattias, 2012. 

Figur 13. Skredärr i detalj på sluttning vid Lissmaån. Foto: Bovin, Mattias, 2012. 

Figur 14. Skredärr i öppen mark på flack sluttning i Lissmadalen. Foto: Bovin, Mattias, 

2012. 

Figur 15. Skredärr i öppen mark på flack sluttning i Lissmadalen. Foto: Bovin, Mattias, 

2012.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Skred i närhet till Huddinge kommun 

 
Tabell 1. Sammanställning av skred i närhet till Huddinge kommun (modifierad efter 

Skredkommissionen, 1990, och SGI:s skreddatabas, 2012b). 

Plats och årtal Förutsättningar och 

orsaker 

Utlösande faktorer Påverkan 

Södertälje kanal, Södertälje 

kommun, 30 juni 1916 

Jordskred i sand. Uppgifter saknas. Skador på 

bebyggelse, 

mänsklig skada 

och dödsfall. 

Järna, Södertälje kommun, 

15 september 1919 

Jordskred i lera. Uppgifter saknas. Skador på 

bankfyllnad och 

järnväg. 

Klarabergsviadukten, 

Stockholm kommun, 

november 1968 

Jordskred i lera. Uppgifter saknas. Uppgifter 

saknas. 

Jordbro, Haninge kommun, 

17 oktober 1972 

Jordlagerföljden som 

bestod av lera, mo och 

sand, terrängens form och 

det dåvarande 

grundvattenförhållandet. 

De utlösande 

faktorerna bedömds 

vara en deponi i 

samband med ett 

byggnadsarbete och 

högt grundvatten. 

Skador på 

husgrunder. 

Bällstaån, Stockholm 

kommun, 1979 

Jordskred. Övriga 

uppgifter saknas. 

Uppgifter saknas. Uppgifter 

saknas. 

Karlberg, Solna kommun, 30 

augusti 1995 

Jordskred i lera.  Uppgifter saknas. Skador på 

vägbebyggelse. 

Bällstaån, Stockholm 

kommun, 1996 

Jordskred i lera. Övriga 

uppgifter saknas. 

Uppgifter saknas. Uppgifter 

saknas. 

Vagnhärad, Trosa kommun, 

23 maj 1997 

Jordskred i lera. 

Förekomst av 

grundvatten. 

Uppgifter saknas. Skador på hus, 

gång- och 

cykelväg samt 

bro. 
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Bilaga 2. Flödesschema för GIS-analys 

Som underlag används den tidigare framställda översiktskartan för Huddinge kommun, 

se figur 4. 

 

Metod och analys 
 

1. Klippa jordartsdatan efter Huddinges kommungräns. 

Filnamn Metod Filnamn 

Lokal jordartsinformation 

A/Grundlager, lokal A 

Geoprocessing/Clip 

Med tidigare mask för 

kommungränsen 

jordartHK 

 

2. Extrahera skredkänsliga jordarter från övriga jordarter. De jordarter som 

extraheras är finsand (postglacial), grovsilt (postglacial), lera (glacial), lera 

(postglacial), och svämsediment (postglacial lera och silt). 

Filnamn Metod Filnamn 

jordarter Data/Export data/Extract by 

attributes 

jordart1 

 

3. För att kunna göra uträkningar med lutningsvinklar från DEM så konverteras 

jordartsdatan i vektor till raster. 

Filnamn Metod Filnamn 

jordart1 Conversion Tools/To 

Raster/Polygon to Raster 

 

 

4. Klassificera skredkänsliga jordarter till olika klasser och extrahera. Det vill säga, 

lerjord till klass 1 (övriga NoData) och extrahera till eget lager, sand till klass 1 

och extrahera till eget lager och grovsilt till klass 1 och extraheras till ett eget 

lager. Anledningen till att jordarterna klassificeras var för är att rasvinkeln 

varierar. 

Filnamn Metod Filnamn 

jordrsthk Reclass/Reclassify  finsand1 

 lera1 (glacial lera, 

postglacial lera, 

postglacial grovlera 

och postglacialt ler- 

och siltsvämsediment) 

 grovsilt1 

 

5. Klippa DEM efter Huddinges kommungräns. 

 

 

Filnamn Metod Filnamn 

dem Spatial Analyst demHK 
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Tools/Extraction/Extract by 

Mask 

 

6. Få fram lutningsvinklar. 

Filnamn Metod Filnamn 

demHK Spatial Analyst 

Tools/Surface/Slope 

slope1 

 

7. Klassificera lutningsvinklar som är skredkänsliga. För att få fram skredkänslig 

och ej skredkänslig delas lutningarna upp i två klasser där 0-6° lutningar blir 

klass ”1” och >6° lutning blir klass ”2”. Sen klassificeras klass ”1” som 

”NoData” och klass ”2” som klass ”1”. Eftersom lera har en rasvinkel på >5,71°, 

silt på >27,75° och sand >30° får dessa alla klass ”1” som gör det möjligt att 

multiplicera dessa pixlar med jordartspixlarna. 

 
Filnamn Metod Filnamn 

slope1 Symbology/Manual Reclass/2 

classes 

slope1 

slope1 Spatial Analysts 

Tools/Reclass/Reclassify 

sandslope 

lerslope 

siltslope 

 

8. För att få fram skredkänsliga lutningar med skredkänsliga jordarter utförs en 

överlappning där varje pixel för varje datalager som täcker över varandra blir 

resultatet och det vill säga sluttningar med skredkänslig jordart och skredkänslig 

lutning. 

Filnamn Metod Filnamn 

finsand1, sandslope 

lera1, lerslope 

grovsilt1, siltslope 

Spatial Analyst Tools/Map 

Algebra/Raster Calculator 

finsand1 * sandslope 

lera1 * lerslope 

grovsilt1 * siltslope 

sandfin 

lerfin 

siltfin 

 

9. Eftersom erosion möjliggör förutsättningar för skred adderas även data för 

erosionsförutsättningar i Stockholms län från Länsstyrelsen i Stockholm. 

Filnamn Metod Filnamn 

lstab_erosionsforutsattningar_rt90 Geoprocessing/Clip 

Med tidigare mask för 

kommungränsen 

erosionHK 

 

10. Konvertera till raster för att kunna göra uträkning med skredkänsliga jordarter på 

skredkänslig sluttning. 

 

Filnamn Metod Filnamn 

erosionHK Conversion Tools/To erosion 
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Raster/Polyline to Raster 

 

11. För att undersöka ifall mina framtagna skredkänsliga pixlar sammanfaller med 

tidigare data för erosion. Vilket betyder att dessa områden består av lerjord med 

lutning >5.71° där det finns förutsättningar för erosion. 

 
Filnamn Metod Filnamn 

erosion, lerfin Spatial Analysts Tools/Map 

Algebra/Raster Calculator 

lerfin * erosion 

lerero 

 

12. Eftersom SGI redan utfört utredningar i bebyggda områden där markstabiliteten 

inte kan säkerhetsställas i dagens klimat adderas SGI:s geografiska data. 

Filnamn Metod Filnamn 

lstab_stabilitetskarteringar_rt90 Geoprocessing/Clip 

Med tidigare mask för 

kommungränsen 

msbHK 

 

13. Lägg på områden där markstabiliteten inte kan säkerhetsställas för att undersöka 

ifall de överensstämmer med de övriga pixlarna där det finns förutsättningar för 

skred. 

 

14. För att få fram antal pixlar i varje markytekategori av tätortskartan. 

Filnamn Metod Filnamn 

Markytor Conversion Tools/To Raster/Polygon 

to Raster 

markrst 

markrst Reclass/Reclassify 

Öppen mark “1”, Övriga “NoData“. 

 

mark1 

 

15. Nu har vi fått fram öppna markytor som ett eget rasterlager. Upprepa 

Reclass/Reclassify för alla olika markytor och klassificera varje enskild yta som 

”1” och de övriga som ”NoData”. 

 

16. För att sedan undersöka hur många områden (antal pixlar) som finns i varje 

markyta utför följande steg. Följande är ett exempel för öppna markytor. 

Upprepa för varje markyta. 

 

 

Filnamn Metod Filnamn 

lerfin, mark1 Spatial Analyst Tools/Map 

Algebra/Raster Calculator 

lerfin * mark1 

lernark 
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17. För att undersöka områden med förutsättningar för skred i närhet till vägar är det 

först nödvändigt att konvertera vektorlagret till raster. 

Filnamn Metod Filnamn 

Vägar Conversion Tools/To Raster/Polyline 

to Raster 

vägrst 

vägrst Reclass/Reclassify 

Alla vägklasser ska få värde “1” 

reclassv 

 

18. För att undersöka hur många pixlar där det finns förutsättningar för skred och 

där vägar sammanfaller utför följande. 

Filnamn Metod Filnamn 

reclassv, lerfin Spatial Analyst Tools/Map 

Algebra/Raster Calculator 

lerfin * reclassv 

Väglera 

 

19. För att undersöka hur många pixlar där det finns förutsättningar för skred i varje 

kommundel. 

Filnamn Metod Filnamn 

Kommundelar.shp (Rillbert, 

2012) 

Conversion Tools/To 

Raster/Polygon to Raster 

kdelrst 

kdelrst Reclass/Reclassify 

Alla kommunklasser ska få 

värde “1 

flemrst, segeltrst, stuvstrst, 

varbyrst, fullsjdrst, 

trangsrst, skogasrst 

 

20. Analysera antalet pixlar med förutsättningar för skred i varje kommundel. 

Filnamn Metod Filnamn 

flemrst, segeltrst, stuvstrst, 

varbyrst, fullsjdrst, trangsrst, 

skogasrst, lerfin 

Spatial Analyst Tools/Map 

Algebra/Raster Calculator 

lerfin * flemrst, segeltrst, 

stuvstrst, varbyrst, fullsjdrst, 

trangsrst, skogasrst (en i 

taget) 

vbyler, tsundler, stvsnler, 

skogasler, segeltler, fullsjdel, 

flemler 

 

  



Mattias Bovin 

VI 

 

Bilaga 3. Intervjufrågor Åke Andersson, planchef på Huddinge 
kommun 

 
1. Hur ser den fysiska planeringen ut med att undvika områden där det finns 

förutsättningar för skred? 

2. Har det skett några skred eller stabilitetsproblem vid tidigare exploatering? 

3. Vad gör Huddinge kommun för förebyggande arbete vid skredrisker i dag och 

inför ett förändrat klimat? 

4. Har det utförts några åtgärder för markstabilisering eller erosionsskydd? I så fall 

var? 

5. Vad finns det för utbyggnadsplaner gällande bebyggelse av kommunikationer 

(vägar, tåg) och tätortsbebyggelse och var? 

6. Vilka områden tror du kommer att expandera i Huddinge i framtiden? Vilka 

områden anses vara mest attraktiva? 

7. Finns det vissa områden som anses vara mer sårbara än andra? 

8. På vilka sätt används GIS som ett verktyg i den fysiska planeringen och vid 

riskbedömning för exempelvis skred? 

9. Hur ser markanvändningen och de areella näringarna ut i Huddinge kommun? 

10. Bedrivs det något skogsbruk i Huddinge kommun? Tror du att det kan bli 

attraktivt att bedriva skogsbruk i framtiden? 

11. Har ni utfört detaljerade markundersökningar efter MSB:s stabilitetskartering 

från 1995? 
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Bilaga 4. Navigationskarta och delkartor. 

 
Figur 1. Navigationskarta. 
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Figur 2. Område 1. 
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Figur 3. Område 2. 
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Figur 4. Område 3. 
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Figur 5. Område 4. 
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Figur 6. Område 5. 
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Figur 7. Område 6. 
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Figur 8. Område 7. 
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Figur 9. Område 8. 
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Bilaga 5. Överensstämmande pixlar med MSB:s 
stabilitetskartering 

 
Figur 10. Överensstämmande resultat med MSB:s tidigare stabilitetskarteringar. De lila pixlarna 

visar förutsättningar för skred och överensstämmer med vektordata (mörkgula områden) där MSB 

tidigare utfört stabilitetskarteringar och anser att markstabiliteten inte kan säkerhetsställas. 
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Bilaga 6. Fältobservationskarta 

 


