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Abstract 

Skred är en sluttningsprocess som orsakar stora materiella skador och som dödar många 
människor, runt om i världen. Med de svenska markförhållanden förekommer skred främst i 
lera, lågväxt vegetation och i sluttningar som överstiger 5.71 graders lutning. Syftet med 
denna studie är att ge en övergripande bild över skredproblematiken i Köpings kommun. 
Metoder som har använts är litteraturstudier, rumslig analys med geografiska 
informationssystem (GIS) och intervju med Köpings kommuns gatu- och parkchef. 

I Köpings kommun har det tidigare förekommit små skred som gett upphov till mindre 
omfattande konsekvenser. Det är sannolikt att skred kommer att inträffa vid slänter mot 
vattendrag i Köping och Kolsva. GIS-analysen visade att det finns flera byggnader och 
vägavsnitt som riskerar att drabbas av skred i de tidigare nämnda orterna. Det värsta som kan 
hända i samband med skred är att människor dödas eller skadas allvarligt. Inom kommunen 
genomförs olika förebyggande åtgärder som minskar förutsättningarna för skred. Exempelvis 
genomförs riskanalyser och schaktning av jordmassor. På grund av de pågående 
klimatförändringarna är det troligt att det kommer att bli allt mer vanligt med skred inom 
kommunen.   

Nyckelord: Skred, skredbenägna marker, GIS, klimatförändringar, erosion, lera, lutning på 
sluttning, vegetationstäcke och förebyggande åtgärder mot skred. 
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Sammanfattning 

Skred är en naturlig sluttningsprocess som formar och förändrar landskapet över hela världen 
(Petley, 2010). Ett skred kan orsaka stora materiella kostnader som ger upphov till 
ekonomiska förluster. Dessutom kan människor dödas eller skadas i samband med skred (Dai 
et al. 2002). Faktorer som påverkar en slänts stabilitet är bland annat vegetationstäcke, 
sluttningsvinkel, jordens porvattentryck och mänskliga aktiviteter (Hugget, 2011). I Sverige 
förekommer skred i framförallt i den finkorniga jordarten lera och i lerrika sluttningar som har 
en lutning som överstiger 1:10 (MSB, 2010c & SGI, 2012a). Enligt Dai & Lee (2002) 
inträffar skred oftast i områden med sparsam eller lågväxt vegetation. För att förebygga 
skador i samband med skred behövs planering genom inventeringar och riskanalyser som allt 
mer utgörs av geografiska informationssystem (GIS) (Chacòn et al. 2006). 

Denna studie syftar till att undersöka skredproblematiken i Köpings kommun. Detta genom 
att undersöka tidigare skred som förekommit inom kommunen, analysera var det finns 
förutsättningar för skred, vad ett framtida skred kan ge upphov till för konsekvenser, vad de 
pågående klimatförändringar har för inverkan på förekomsten av skred och hur kommunen 
arbetar för att förebygga skred. Studien inleddes med litteraturstudier. Från litteraturstudierna 
erhölls olika parametrar som sedan kom att användas i en rumslig analys med geografiska 
informationssystem (GIS). Med denna GIS-analys undersöktes det var i tätorterna Köping, 
Kolsva och Munktorp som det finns förutsättningar för skred och vilka vägavsnitt och 
byggnader i orterna som kan komma att påverkas av ett framtida skred. För att få lokal 
kunskap om skred intervjuades Köpings kommuns gatu- och parkchef Sverker Lindberg. 
Inom kommunen har det tidigare förekommit mindre skred. Dessa har gett upphov till 
sättningar i vägar och byggnader, träd och belysningsstolpar som lutar och förändrat utseende 
på slänter (Lindberg, 2012). Resultatet av GIS-analysen visade att det finns flera områden i 
både Köping och Kolsva som har skredbenägna marker. Det finns inga skredbenägna marker 
som har nära (<200 meter) till vattendrag. Däremot visar en markstabilitetskartering från SGI 
(2011) att stora delar av slänterna mot vattendrag i Köping är ostabila och har förutsättningar 
för skred. GIS-analysen visade att det inte finns några skredbenägna jordar i Munktorp.  

Ett skred kan ge upphov till flera olika konsekvenser. Det värsta scenariot är att människor 
skadas eller omkommer. Andra följder av ett skred kan vara materiella skador på exempelvis 
markbundna ledningar. Det kan bli skador på vägar och byggnader. Dessutom kan 
Hedströmmen komma att blockeras av jordmassor (Lindberg, 2012). Ett skred kan även ge 
upphov till att vattendistributioner avbryts eller att vattentäkter förorenas (Guldbrand, 2010). 
GIS-analysen visade att det totalt finns 274 stycken byggnader och 147 stycken vägavsnitt i 
Köping samt 162 byggnader och 74 vägavsnitt i Kolsva som kan komma att drabbas av skred. 
På grund av de pågående klimatförändringarna kommer det troligen att bli ökad årsnederbörd 
i framtiden. Detta ökar sannolikheten för att skred ska inträffa. Ökad avrinning ger upphov till 
mer intensiv erosion, vilket ökar sannolikheten för skred (Guldbrand, 2010). Inom 
kommunens tätbefolkade områden genomförs karteringar för att få insikt om vilka områden 
som har förutsättningar för skred. Flera områden har inte tillfredställd markstabilitet och 
kommunen arbetar med förebyggande arbeten. Sådana arbeten utgörs bland annat av 
schaktning av jordmassor, fyllning med makadam och utjämning av slänter (Lindberg, 2012). 
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1.  Inledning 
Det sker kontinuerligt naturliga förändringar av landskapet, genom olika endogena och 
exogena processer. Landskapet förändras och formas av bland annat skred, som är en form av 
massrörelse av jordmassa (Hugget, 2011). Skred inträffar i alla typer av naturmiljöer, över 
hela värden (Petley, 2010). Ur ett globalt perspektiv tillhör skred de vanligaste typerna av 
naturkatastrofer som förekommer. De kan orsaka stora materiella skador samtidigt som de 
kan skada och döda många människor (Dai et al. 2002). För att minska antalet skadade 
människor och mängden materiella skador är planering ett viktigt inslag. En viktig del inom 
planeringen är att genomföra olika fältmätningar och riskanalyser, som visar vilka områden 
som kan komma att drabbas skred. Exempelvis kan dessa mätningar och analyser användas 
vid planering av utökad infrastruktur, som transportvägar eller nybyggnationer av bostäder 
(Hearn & Hart, 2011). Geografiska informationssystem (GIS) är ett verktyg som har 
utvecklats och blivit av allt större betydelse inom bland annat samhällsplanering. Det är ett 
verktyg som används allt mer för att göra riskanalyser som är kopplat till skred. Detta beror 
bland annat på att skred och deras konsekvenser på senare år har uppmärksammats och blivit 
av allt större intresse för politiker runt om i världen (Wang et al. 2005). 

Enligt rapporten Risk- och sårbarhetsanalys för Västmanlands län 2011 (Regnell, 2011) är 
det troligt att skred kommer att inträffa i Köpings kommun i framtiden. Det skulle kunna leda 
till att samhällsfunktioner skadas och att människor påverkas. Omfattningen av skadorna 
beror på var skreden inträffar och storleken på skreden (Regnell, 2011). Det har inte 
genomförts någon översiktlig kartering över hela Köpings kommun sedan början på 1980-
talet. Då gjorde SGI (Statens Geotekniska Institut) en kartering av markstabiliteten (Köpings 
kommun, 2012a). Resultatet av karteringen presenteras i bilaga I. Köping kommun (2012a) 
medger att de resultat som erhölls av den karteringen inte är tillförlitliga idag. Detta då 
skredrelaterade analyser idag utgår från andra parametrar, samtidigt som klimatet är en faktor 
som påverkar markstabiliteten (Köpings kommun, 2012a). På grund av ökade utsläpp av 
växthusgaser till atmosfären har klimatet förändrats, speciellt sedan 1950-talet (IPCC, 2007). 
Klimatmodeller visar att de pågående klimatförändringarna kommer att förändra Sveriges 
klimat. Bland annat med högre årsmedeltemperatur och ökad nederbörd (IPCC, 2007). 
Exempelvis kan en ökad nederbördsmängd ge upphov till sämre stabilitet i marken, vilket kan 
ge upphov till skred (Köpings kommun, 2012a). Markens stabilitet förändras samtidigt av 
andra faktorer som exempelvis mänskliga aktiviteter. Mänskliga aktiviteter kan vara en faktor 
till att det under de senaste 100 åren har blivit allt mer vanligt förekommande med stora skred 
(SNA, 2009).  

Det var ungefär 30 år sedan en översiktlig undersökning genomfördes för att se var det fanns 
förutsättningar för skred i kommunen (Köpings kommun, 2012a). Detta innebär att det idag 
finns ett behov av att genomföra en analys över vilka områden som har hög sannolikhet att 
drabbas av skred i Köpings kommun. Detta då markförhållandena kan ha förändrats sedan 
1980-talet. Med kunskap om dagens markförhållanden, aktuell klimatforskning och kunskap 
om skred och dess egenskaper, kommer denna studie att ge en ökad kunskap om skred i 
Köpings kommun. Studien visar var det finns förutsättningar för skred, vad de kan medföra 
för konsekvenser, samt kommunens arbete för att förebygga framtida skred. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en övergripande bild över skredproblematiken i Köpings 
kommun och däribland identifiera skredbenägna marker samt potentiella konsekvenser av 
skred inom kommunen. Studien kommer framförallt att belysa skredrelaterade frågor i 
tätbebyggda områden. Studien ämnar besvara följande frågeställningar: 

 Var har det tidigare förekommit skred i Köpings kommun och vad har de fått för 
konsekvenser? 

 Var är det störst sannolikt att skred kommer att inträffa i framtiden? 
 Vad kan framtida skred medföra för konsekvenser för samhället? 
 Hur kommer förekomsten av skred att påverkas av de pågående klimatförändringarna? 
 Hur arbetar kommunen för att förebygga skred? 

1.2 Avgränsningar 
I denna studie utgör Köpings kommun den rumsliga 
avgränsningen. Köpings kommun ligger centralt i de 
mellersta delarna av Sverige, vilket illustreras i figur 1. 
Kommunen ligger i Västmanlands län (figur 1) och dess 
södra del angränsar till Mälaren. Den tidsmässiga 
avgränsningen är från år 1950 och fram till 2100. Som det 
framkom ovan är klimatet en viktig faktor som påverkar 
skredbenägenheten. Eftersom klimatet har förändrats sedan 
1950 (IPCC, 2007), är det lämpligt att studera skred cirka 60 
år tillbaka. Att studien sträcker sig fram till år 2100, beror på 
de klimatmodeller som Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) har presenterat.  Dessa modeller visar hur 
klimatet kan komma att utvecklas fram till år 2100, utifrån 
olika parametrar (IPCC, 2007). Hur dagens skredproblematik 
ser ut i det avgränsade området utgör huvuddelen av studien. 
Det används främst fakta från vetenskapliga källor. Det är 
även nödvändigt att ta del av källor som inte kan anses vara 
vetenskapliga, såsom rapporter från myndigheter och 
kommunen. Den litteratur som används behandlar skred och 
dess konsekvenser, förutsättningar för skred, förebyggande 
åtgärder och hur klimatförändringar kan komma att påverka 
förekommandet av skred i framtiden. Dessutom användes 
litteratur som berör geografiska informationssystem (GIS) 
inom riskanalyser kopplat till skred. Denna studie ämnar 
studera jordskred. Därmed utesluts bergsskred. Bergsskred är 
när en del utav ett berg lossnar och under transporten utför 
berget sönderdelas materialet till allt mindre fragment och 
övergår till ett ras (MSB, 2010b). 

Figur 1. Köpings kommun, beläget i 
de mellersta delarna av Sverige. 
(Skapad av Ann-Sofie Wirén, 2012. 
Referenssystem: SWERFF99_TM.  
Källa: ESRI, 2012) 
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2. Teoretisk bakgrund 
Det är viktigt med en grundläggande förståelse över de geomorfologiska processer som 
ständigt förändrar landskapet, för att förstå en marks egenskaper och hur klimatet kan påverka 
jordrörelser. Detta är basen för att förstå vad jordrörelser kan medföra för konsekvenser för 
samhället (SOU, 2007).  

2.1 Skredtyper och dess dimension 
Ett jordskred definieras som en händelse där sammanhängande massa bestående av jord 
kommer i rörelse (Petley, 2010). De delas vanligen in i två olika typer, nämligen 
translationsskred och rotationsskred. Translationsskred förekommer vanligen i relativt jämna 
och branta sluttningar där massan transportas i form av flak (Girty, 2009), vilket illustreras i 
figur 2. Dessa skred är oftast grunda (Hugget, 2011). Rotationsskred inträffar främst i 
konkava slutningar (Hugget, 2011), se figur 2. Massan återfinns i flera olika block (Girty, 
2009). När det yttersta blocket börjat glida utför, blir bakomliggande block ostabilt och börjar 
därmed glida. Under glidningen utför sluttningen sker samtidigt en båkåtgående rotation av 
jordmassorna (Girty, 2009). Denna form av skred förekommer generellt sett oftast i jordar 
med tjockt lager med lera (Girty, 2009). I vissa fall kan ett skred tillhöra båda kategorierna, då 
skred är en komplex process. Exempelvis kan ett skred börja som ett translationsskred för att 
sedan övergå till ett rotationsskred (Grozier & Glade, 2004b). 

 

Figur 2. Illustration över ett pågående translationsskred (till vänster) och ett rotationsskred (till höger). Figuren är 
hämtad från Natural Resources Canada (2007). 

Skred kan ha ett snabbt händelseförlopp. Då kan jordmassan röra sig med upp till 5 meter per 
sekund (Grozier & Glade, 2004a). Andra skred kan förekomma under mer långsamma 
förhållanden. Exempelvis kan de långsammaste skreden röra sig ungefär 1 centimeter per år 
(Grozier & Glade, 2004a). I en riskanalys är det viktigt att undersöka ett skreds potentiella 
rörelsehastighet (Grozier & Glade, 2004a). Detta för att få en insikt över vilka områden som 
kan komma att drabbas av ett framtida skred och även hur allvarliga skadorna skulle kunna bli 
(Grozier & Glade, 2004a). Generellt sätt kan ett skred med hög rörelsehastighet orsaka 
allvarligare skador på till exempel byggnader, medan långsammare skred ger upphov till 
mindre omfattande skador (Grozier & Glade, 2004b). Skadeeffekten på byggnader utifrån 
skreds rörelsehastighet illustreras i figur 3.  
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Ett skreds längd är oftast betydligt längre än skredets bredd. En studie som är genomförd i 
närheten av Hong Kong i Kina och gjord av Dai & Lee (2002) visar att ett skreds längd oftast 
sträcker sig mellan 5 och 785 meter i det horisontella planet, med ett medelvärde på 43 meter. 
Bredden är vanligen under 20 meter. I samma studie visade det sig att lutningen på sluttningar 
där det förekommit skred, var i genomsnitt 27.7 grader. De skred som studerades (2135 till 
antal), förekom i jordar som var finkorniga till jord innehållande grövre material (Dai & Lee, 
2002).  

2.1 Förutsättningar för skred 
Landskapet förändras ständigt genom olika krafter som är verksamma. De endogena krafterna 
bygger upp landskapet genom bland annat landhöjning, vulkanism och bergveckning. 
Samtidigt verkar de exogena processerna som bryter ner lanskapet. Skred är en 
sluttningsprocess som verkar för att utjämna landytan. Detta genom att omfördela material i 
en sluttning (SNA, 2009).  

2.1.1 Grundläggande förutsättningar 
De grundläggande faktorerna till att sluttningsprocesser kan verka är framförallt 
gravitationskraften, temperaturskillnader och flytande vatten. Över hela världen tillhör 
gravitation en av de största utlösande faktorerna till geomorfologiska processer (Hugget, 
2011). Gravitationskraften verkar på alla objekt såsom berg, sediment och vatten. Den 
verkande kraften får dem att röra sig mot jordens mittpunkt. Gravitationskraften utsätter 
sediment för stress (Hugget, 2011). Men även andra naturliga processer utsätter berg och 
sediment för stress. Det är till exempel när iskristaller växer eller när det sker svällning, 
krympning, expansion eller kontraktion av material. Generellt sett ökar stressen med ökad 
lutning på en sluttning och allt tyngre jordkroppar (Hugget, 2011).  

Det är framförallt två faktorer som verkar mot sluttningsprocesser, friktion och kohesion, som 
ingår i den mothållande kraften som kallas skjuvhållfasthet (Hugget, 2011). Den viktigaste är 
friktion. Däribland kan nämnas friktionen mellan sediment och underliggande berg. Den 
andra motverkande kraften är kohesion. Kohesion är ett mått på hur bra jordpartiklar håller 
ihop med varandra (Hugget, 2011). Ur detta perspektiv är en slänt stabil om kohesionen 

Figur 3. Rörelsehastigheten på ett skred påverkar hur stora konsekvenserna blir. I bild 1 (överst) rör 
sig skredet långsamt och orsakar mindre allvarliga skador på byggnaden.  I bild 2 (mitten) rör sig 
skredet lite fortare. I bild 3 rör sig skredet snabbt och orsakar omfattande skador på byggnaden. 
Figuren är hämtad från Grozier & Glade (2004b). 
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mellan jordpartiklar är hög. Det finns en matematisk ekvation som kan användas för att 
avgöra om en jordkropp kan motstå de krafterna som stävar efter att föra kroppen utför en 
sluttning (Hugget, 2011). Denna ekvation har fått namnet Mohr- Coulombs ekvation och ser 
ut som följande: 

tan         (Hugget, 2011) 

Där  = skjuvhållfasthet vid brott,	  = kohesion,  = normalspänning vid brott och 	= 
vinkeln på den interna friktionen (Hugget, 2011). Normalspänningen (  verkar vertikalt mot 
sluttningen (Hugget, 2011). Detta medför att jordpartiklar håller sig kvar på samma plats i 
sluttningen. Den interna friktionsvinkeln är lutningen mellan jordpartiklar inuti en jordmassa 
och den underliggande ytan (Hugget, 2011). Då skjuvhållfastheten vid brott ( ) är mindre än 
en den stress som en kropps utsätts för, kommer kroppen att röra sig utför sluttningen. Detta 
innebär att skjuvhållfastheten är ett mått på de mothållande krafterna. När de pådrivande 
krafterna (stress) är större än de mothållande krafterna, blir en slutning instabil och det finns 
förutsättningar för sluttningsprocesser (Hugget, 2011). De exogena processerna är avgörande 
för att bilda löst material som jordskred utgörs av. Däribland kan vittring nämnas. Vittring 
delas in i två olika grupper, nämligen mekanisk vittring och kemisk vittring. Inom mekanisk 
vittring ingår tryckavlastning, frostsprängning, temperatursprängning, hydration och 
saltsprängning. Den kemiska vittringen utgörs av upplösning, oxidation och reduktion, 
karbonatvittring, hydrolys och kelation. Det förekommer även biologisk vittring där 
organismer påverkar berggrunden (Hugget, 2011). Resultatet av vittring är att det bildas en 
regolit. Regoliten består av det vittrade materialet och ligger ovanpå den ovittrade 
berggrunden. Miljön avgör hur djup en regolit är. I en miljö där vittrat material transporteras i 
samma takt som den bildas, kommer det inte finnas någon regolit. Om det däremot bildas 
regolit i högre takt än materialet transporteras iväg kommer det att utvecklas en regolit. I ett 
sådant område finns det därefter förutsättningar för skred (Hugget, 2011). Enligt Fourniadis et 
al. (2006) är regoliten en av de största faktorerna som avgör en marks stabilitet och hur 
skredkänslig marken är. 

2.1.2 Sluttningsvinkel 
Utöver de grundläggande förutsättningarna som beskrivits ovan, finns det andra parametrar 
som ger förutsättningar för skred. Däribland en sluttnings lutning. Generellt ökar 
benägenheten för skred med sluttningsvinkeln. Däremot är det mindre vanligt med skred i 
sluttningar som överstiger 40 graders lutning (Dai & Lee, 2002). Materialet som sluttningen 
består av och hur tjock regoliten är ner till berggrunden har betydelse för vilken 
sluttningsvinkel en sluttning ska ha för att skred kan utvecklas (Dai & Lee, 2002). Formen på 
en sluttning kan påverka hur stabil den är. Detta då det påverkar hur mycket vatten som de 
olika delarna av en sluttning kan erhålla. I sluttningar som är konkava är det vanligare med 
högre porvattentryck, jämfört med konvexa sluttningar (Dai & Lee, 2002). 

2.1.3 Aspekt och vegetation 
En annan faktor är vilket väderstreck som en slänt sluttar åt (aspekt). Det beror på att 
nederbörden kan styras av vinden (Dai & Lee, 2002). Detta innebär att regndropparna 
kommer att falla mot den slänt som det blåser mot. Denna slänt kommer då att få tillgång till 
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mer mängd vatten än övriga slänter mot andra vädersträck. Större mängd vatten innebär att 
jorden har större möjlighet att hållas fuktig. Detta förhållande är gynnsamt för vegetation. De 
markområden som täcks av skog är stabila marker. Detta då träden har stora rotsystem (Dai & 
Lee, 2002). Områden med mer sparsam vegetation eller med lågväxt vegetation som 
exempelvis gräsmarker, har större benägenhet för skred. Detta beror på frånvaron av långa 
och grova rötter i marken. Vatten i marken kan föra samman jordpartiklar med vegetationens 
rötter (Dai & Lee, 2002). Eftersom vegetationens rötter tar upp vatten från jorden, kommer 
jorden att bli allt mindre vattenrik (Osman & Barakbah, 2006). Detta gör att marken allt mer 
stabil och att skjuvhållfastheten ökar, i och med att porvattentrycket minskar. Träd har större 
förmåga att dränera marken, jämfört med lågväxande vegetation (Osman & Barakbah, 2006).  

2.1.4 Porvattentryck och grundvattennivå 
I många fall uppstår skred i samband med andra naturkatastrofer, såsom översvämningar 
(Nadim et al. 2006). Skred kan inträffa då porvattentrycket i jorden är högt. Detta 
förekommer vid de perioder då det kommit mycket nederbörd. Det är vanligt att skred 
inträffar under de perioder då det är snösmältning och tjällossning, eftersom jorden blir 
vattenmättad och porvattentrycket är högt (SNA, 2009). Blir det vanligare med torka under 
sommarmånaderna, kan det bli mer vanligt förekommande med torrsprickor. Det kan medföra 
att porvattentrycket ökar allt mer vid nederbörd. Detta då vatten tränger sig ned i sprickorna 
(Dijkstra & Dixon, 2007). Mättade jordar är den vanligaste faktorn till att skred utlöses 
(Borgatti & Soldati, 2010). Därför är även grundvattennivån en faktor som har stor betydelse. 
När grundvattennivån är hög är marken mättad närmare jordytan. Det kan då inträffa ett 
skred. Om grundvattennivån är låg är en slänt stabilare i och med att jorden är mindre mättad 
(Petley, 2004). I de områden som dräneras minskar förutsättningar för skred. Däremot ökar 
skredbenägenheten i de områden som vattnet avleds till (Dai & Lee, 2002). 

2.1.5 Mänskliga aktiviteter 
En viktig och betydande faktor till att skred utlöses är olika mänskliga aktiviteter som 
förändrar markegenskaper genom förändrad markanvändning. Detta genom exempelvis 
avskogning av stora områden världen över (Petley, 2004). Det har visat sig att i de områden 
där vegetation har tagits bort har frekvensen av skred ökat. Detta då markstabiliteten minskat 
som en följd av att rötter försvagats eller tagits bort (Osman & Barakbah, 2006). En annan 
aktivitet är att människan belastar marken genom exempelvis bebyggelser eller 
fyllningsmassor. Då kommer de pådrivande krafterna att öka i förhållande till 
skjuvhållfastheten. Skredbenägenheten kan även öka om belastningen minskar. Detta gäller 
då en slänts nedre del exempelvis utsätts för erosion av vattendrag eller mänskliga ingrepp, 
såsom schaktnings- eller muddringsarbeten. Om vattennivån i exempelvis vattendrag eller sjö 
sjunker, minskar belastningen mot en sluttnings nedersta del, vilket gör sluttningen instabil 
(SGI, 2012b). Erosion är en viktig faktor som bidrar till ostabila marker och sluttningar, 
speciellt utefter vattendrag. Det är vanligt förekommande med lerskred, som en följd av 
erosion (Broms & Wong, 1991). Vattenledningar som går sönder och läcker vatten bidrar 
också till att skred utvecklas. Många vägar drabbas av skred, på grund av att marken blivit 
ostabil i samband med byggandet av vägarna och av vibrationer av trafiken. Detta yttrar sig 
ofta när det är riklig nederbörd (Petley, 2004).  
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2.2 Samhällets sårbarhet 
Olika faktorer som exogena processer och mänskliga aktiviteter förändrar markens stabilitet. 
Detta innebär att marker som tidigare ansågs sakna förutsättningar för skred kan komma att 
bli instabila. Dessutom kan skred förekomma utan förvaring (SNA, 2009). Skred kan utgöra 
en fara för människor och tillhör en av de vanligaste naturkatastrofer som förekommer, ur ett 
globalt perspektiv.  

Nadims et al (2006) rankar naturkatastrofer utifrån antalet dödsfall bland människor. 
Rankningen visar att skred hamnar på en sjunde plats efter bland annat torka, 
översvämningar, jordbävningar och stormar. Antalet dödsfall per storregion presenteras i figur 
4. Som det framgår av figuren har dödsfall främst inträffat i de amerikanska kontinenterna 
och därefter Europa samt Asien. I Afrika och Oceanen har förhållandevis få människor 
omkommit i samband med skred (Nadim et al. 2006). Detta kan bero på att de har mindre 
förutsättningar för skred eller att det är bristande rapportering från dessa områden (Nadim et 
al. 2006). 

 

 

Figur 4. Antalet döda människor av skred, i olika delar av världen mellan åren 1903 och 2004. (Figuren är hämtad 
från Nadim et al. 2006). 

Amerika, Europa och Asien har alltmer ökade kostnader till följd av skred. Detta gäller 
speciellt Europa, vilket framgår av figur 5. Detta beror på ökad exploatering och att det 
upprättas dyra investeringar på skredbenägna områden (Nadim et al. 2006). I Sverige medför 
skred en kostnad för samhället på ungefär 100 miljoner kronor per år (SGU, 2012). Figur 4 
och 5 är missvisande eftersom de enbart visar de antal dödade människorna och 
skadekostnader som uppkommit när skred har varit den primära naturkatastrofen. I många fall 
utvecklas skred av andra naturkatastrofer som exempelvis översvämningar. Därför är de 
verkliga siffrorna högre än i tabellerna (Nadim et al. 2006). 
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Figur 5. Kostnader för skador som uppkommit som en följd av skred, mellan åren 1903 och 2004. (Källa: Nadim et al. 
2006) 

Hur sårbart ett samhälle är mot skred och andra naturkatastrofer beror på hur förberett 
samhället är mot den aktuella naturkatastrofen. Detta avgörs av hur samhället tidigare har 
exponerats av naturhändelser. En annan viktig aspekt som avgör om ett samhälle är sårbart, är 
förmågan att hantera en naturkatastrof (Cuaresma, 2010). Hur sårbart ett samhälle är påverkar 
hur omfattande skadorna blir av en naturkatastrof. Detta innebär att ett mindre omfattande 
skred kan ge allvarligare konsekvenser i ett sårbart samhälle, än ett skred i större omfattning i 
ett område som är mindre sårbart (Alexander, 2004). Människans ingrepp i naturen och den 
globala befolkningsökningen medför att markens strukturer förändras. Enligt Goudie (2006) 
resulterar detta till att förutsättningar för skred ökar. Därför kommer vi att få bevittna allt fler 
skred i framtiden (Goudie, 2006). Befolkningsökningen innebär att människor kan vara 
tvungna att bosätta sig riskområden för skred. Många investerar i ett område med hög risk för 
att det rumsliga läget är ekonomiskt gynnsamt (Hearn & Heart, 2011). 

2.3 Skred i Sverige 

2.3.1 Jordarter, frekvens av skred och lutning på sluttningar 
I Sverige är skred den naturliga process som påtagligast förändrar vårt landskap. De jordarter 
som skred framförallt förekommer i är finkorniga som mo, mjäla och lera. Speciellt 
skredbenägen är kvicklera (SNA, 2009). Det finns många områden i Sverige som har 
förutsättningar för skred, utifrån topografiska förhållanden och jordarters egenskaper 
(Hågeryd et al. 2007). I figur 6 illustreras en övergripande bild som visar frekvensen av skred 
i Sverige. Som det framgår av figuren är skred vanligast förekommande i bland annat Västra 
Götalands län och Östergötlands län, medan skred i Västmanland är mindre vanligt 
förekommande . Stor andel av tidigare inträffade skred har inträffat i närhet till vattendrag 
(Hågeryd et al. 2007). En generell bild av vilka vattendrag och sjöar som det är hög 
sannolikhet att skred kommer att inträffa vid illustreras i figur 7. Med hjälp av observationer 
och rapporter från 1600-talet fram till idag har man kunnat se att större skred blivit allt mer 
vanligt förekommande, speciellt under det senaste århundradet (Hågeryd et al. 2007). En 
faktor till detta tros vara att många byggnader har upprättas under denna tidsperiod. Med två 
till tre års mellanrum inträffar skred som är 1 hektar eller större (Hågeryd et al. 2007). 
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Figur 6. Frekvensen av skred i 
Sverige. Inom studieområdet 
bedöms den vara måttlig. (Källa: 
Hågeryd et al. 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I områden bestående av silt eller lera är det högre benägenhet till att skred utlöses. Av 
Sveriges landyta består fem procent av lerjordar (MSB, 2010c). Utav dessa fem procent anses 
25 procent utgöra områden med hög sannolikhet för att skred kommer at utlösas (SGU, 2012). 
Av de skred som har inträffat i ler- och siltrika områden har man sett att de främst 
förekommer under högsta kustlinjen (HK) och i nära anslutning till vattendrag. Vanligtvis 
inträffar skred i sluttningar och speciellt i kombination med lermark sluttandes mot vattendrag 
(SGI, 2012a). Hur stabil en lerjord är beror på hur mycket vatten den innehåller. Större mängd 
vatten medför att jorden blir instabilare. Leran drar till sig vatten långsamt och har låg 
permeabilitet, vilket innebär att jorden behåller vattnet under lång tid (SGU, 2012). I lerrika 
områden inträffar skred oftast om sluttningsvinkeln överstiger 1:10 (SGI, 2012a). Skred kan 
även utlösas på sluttningar som lutar mindre än 1:10 (SGI, 2012a). Dessa skred beror i många 
fall på mänskliga aktiviteter, såsom bebyggelse eller förändrade marknivåer. Skred i lerrika 
områden kan utgöras av flera delskred (SGI, 2012a). Detta är framförallt vanligt i områden 
med kvicklera. Med kvicklera kan stora skred inträffa med ett snabbt händelseförlopp. Detta 
beror på att kvicklera kan bli flytande. Följdskred kan ske i relativt flacka slänter (SGI, 
2012a).  

Silt och sand förekommer, precis som leran, vid vattendrag. Skred som förekommer vid dessa 
jordarter sker i slänter med högre lutning än för lera (SGI, 2012a). Silt har en förmåga att ta 
till sig vatten och behålla vattnet under lång tid. Om silt blir vattenmättad kan den börja flyta. 
Detta kan öka sannolikheten för att skred utlöses (SGI, 2012a). I siltrika områden förekommer 
skred främst när en sluttning överstiger 26 graders lutning (Skredkommisionen, 1995). Jordar 
innehållande sand och grus har en förmåga att snabbt filtrera vatten. Detta innebär att vattnet 
under kort tidsperiod transporteras genom jorden. Det gör att jorden torkar snabbt, vilket 
förhindrar vattenmättnad (SGU, 2012). I de fall skred sker i sand eller grusrika jordar är 
lutningen på sluttningar över 28 respektive 30 grader (Skredkommisionen, 1995). Sveriges 

Figur 7. Vattendrag och sjöar 
intill mark där det kan 
förekomma skred. (Källa: 
Hågeryd et al. 2007) 
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vanligaste jordart är morän som är relativt fast. I de områden där moränen innehåller sand och 
silt kan det dock ske skred. Detta gäller om det är en sluttning och om moränen är 
vattenmättad (SGU, 2012). För att skred ska förekomma i sandig eller grusrik morän ska 
lutningen i en sluttning vanligen överstiga 35 respektive 38 graders lutning 
(Skredkommisionen, 1995). 

2.4 Klimatförändringar 
Sedan år 1906 fram till år 2005 har den globala medeltemperaturen ökat med 0,74 grader 
(IPCC, 2007). Det är framförallt sedan 1950-talet som medeltemperaturen ökat drastiskt, med 
ungefär 0,13 grader per årtionde (IPCC, 2007). Det finns ett tydligt samband mellan den 
ökade medeltemperaturen och den ökade mängden växthusgaser som släppts ut i atmosfären 
(IPCC, 2007). Den ökade medeltemperaturen medför att glaciärer smälter och att havsvattnet 
expanderar, vilket medför att havsnivån stiger. Mellan år 1961 och 2003 har havsnivån ökat 
med 1,8 mm per år (IPCC, 2007). Till 2100-talet kan den globala havsnivåytan ha stigit 
ytterligare med 0,2-0,6 meter. Utifrån olika scenarion är det troligt att medeltemperaturen 
kommer att stiga med 1,8 till 4 grader till år 2100, jämfört med året 1990:s medeltemperatur 
(IPCC, 2007). För norra Europa och däribland Sverige är det troligt att medeltemperaturen 
kommer att öka mer än övriga delar av världen (IPCC, 2007). Jämfört med referensperioden 
1961-1990 kan medeltemperaturen i Sverige ha stigit med 3 till 5 grader fram till 2080 (SOU, 
2007). Detta skulle ge upphov till att Köpings kommun, tillsammans med resterade delar av 
Mälardalen, kommer att erhålla det klimat som idag råder i norra Frankrike. Utöver 
temperaturen kommer även nederbörden att förändras. Det är troligt att nederbörden kommer 
att öka under vinter, vår och höst i hela Sverige (SOU, 2007). Enligt MSB (2008) kan 
årsnederbörden öka med 10- 40 procent de närmaste 70-100 åren. Dessutom blir det vanligare 
med intensivare nederbörd (MSB, 2008). Under sommarhalvåret kan vi vänta oss ett varmare 
och torrare klimat. Det är svårare att förutse hur vindarna kommer att förändras, men det är 
troligt att det kommer att bli blåsigare med ökad vindstyrka (SOU, 2007). 

2.4.1 Konsekvenser av ett förändrat klimat och förebyggande åtgärder mot 
skred 
I Sverige räknas skred till den jordrörelse som orsakar de största konsekvenserna för 
samhället och är den naturolycka som kan förorsaka flest människoliv (SOU, 2007). Det 
förväntas bli mer vanligt förekommande med skred i de områden i Sverige som redan idag har 
hög sannolikhet för skred (figur 6). Men även andra områden i landet där det idag är liten 
sannolikhet för skred kan drabbas av allt fler skred i framtiden, vilket kan ge allvarliga följder 
för samhället. I de områden som idag har hög skredbenägenhet, kan det bli fyra procent mer 
vanligt med skred till år 2100 (SOU, 2007). Med en ökad nederbörd kommer det att bli mer 
vanligt förekommande med översvämningar och ökade vattenflöden. Detta medför att 
grundvattennivån höjs. Förhöjd grundvattennivå ger upphov till att porvattentrycket ökar, 
vilket medför att slänters stabilitet påverkas. Ökande nederbörd innebär ökad erosion och 
ökad frekvens av skred. Många skred inträffar som en följd av erosion. Skreden skulle 
exempelvis kunna påverka vägar, vägbanker och broar (SOU, 2007). För att öka säkerheten i 
vägnätet behöver en riskinventering genomföras, för att få insikt om vilka vägavsnitt som är i 
riskozonen att drabbas av skred. Vid planering av utbyggande av vägnätet behöver man även 
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ta hänsyn till dessa inventeringar. Att genomföra olika förebyggande åtgärder mot enbart 
skred skulle idag kosta minst 200 miljoner kronor (SOU, 2007). Enligt SOU (2007) är 
utvecklingen av olika sensorer som kan mäta stabiliteten i marken ett viktigt steg för att 
förebygga allvarliga konsekvenser av skred. När en mark blir ostabil kan dessa sensorer 
förvarna, innan ett skred inträffar. Ökande nederbördsmängder påverkar även järnvägsnätet 
(SOU, 2007). Detta då ett skred i närheten av järnvägsspår kan medföra att banvallen 
försvagas eller förstörs (Guldbrand, 2010).  Redan idag finns ett fåtal olika varningssystem 
för skred. Men de är inte tillräckliga enligt SOU (2007), utan det behövs mer förebyggande 
åtgärder såsom fler besiktningar av vägnätet och ökat underhåll. Det finns elstolpar och 
stationer inom stamnätet som ligger på skredkänslig mark. Med ett förändrat klimat förväntas 
antalet stolpar och stationer som kan skadas som en följd av skred att öka i antal i framtiden. 
Detta skulle kunna ge upphov till allvarliga konsekvenser, då elförsörjningen kan vara 
begränsad eller otillgänglig. En annan konsekvens är höga reparationskostnader (SOU, 2007). 

Skred kan ge upphov till avbrott i dricksvattennätet och förorena vatten. Det är framförallt 
skred som uppstår som en följd av skyfall som skadar distributionsnätet. För att förebygga 
skador i framtiden kan distributionssystemet förstärkas med dubbelt så många ledningar, 
vilket gör att de kan utsättas för större påfrestningar (SOU, 2007). Skred kan frigöra kemiska 
ämnen och smittämnen, som idag ligger orörda i marken. När dessa ämnen kommer till 
markytan kan de exempelvis komma att påverka ekosystem, jordbruksmark, betesmarkdjur, 
vattentäkter, badvatten och dricksvattenkvalitén (Guldbrand, 2010 & SOU, 2007). Det kan 
också komma avloppsvatten in i ledningar och dricksvattentäkter (Guldbrand, 2010).  

Skred kan drabba bebyggelser i olika omfattning. Det är framförallt byggnader som ligger på 
lågliggande mark som riskerar att drabbas av skred (SOU, 2007). Fram till år 2100 beräknas 
antalet fastigheter som ligger i skredbenägna områden vara ungefär 220 000 stycken i Sverige 
(SOU, 2007). I finkorniga jordar kan schaktning, stödfyllning, sänkning av grundvattentryck 
eller jordspikning vara förebyggande åtgärder. För mer grovkorniga jordar är dränering och 
sänkning av grundvattennivån av betydelse (SOU, 2007). Dessutom kan vegetation tillsättas, 
vilket minskar sannolikheten för skred. Fram till år 2100 kan jordbruksmark med ett värde på 
65 miljoner kronor ha drabbats av skred (SOU, 2007).  

Enligt en bedömning av SOU (2007) är det samhällsekonomiskt att arbeta med förebyggande 
åtgärder. Detta då skadekostnaderna för framtida skred bedöms bli högre än kostnaderna för 
de förebyggande åtgärderna (SOU, 2007). Det finns olika åtgärder som kan genomföras för 
att förebygga skred. Vilken åtgärds som väljs beror på släntens förhållanden, hur mycket 
pengar som kan läggas på projektet och hur mycket utrymme det finns som man kan arbeta 
på. Andra faktorer som kan avgöra valet är olika intressen inom kultur, miljö och natur. Vid 
vissa skredbenägna områden kan det var mest ekonomiskt att inte genomföra några 
återgärder, utan istället utrymma området. Detta sker då kostnaderna för anpassningen skulle 
överstiga kostnaderna för konsekvenserna av skredet (MSB, 2011). För att få en insikt om 
vilka områden som kan komma att drabbas av skred och exempelvis se vilka byggnader som 
riskerar att drabbas av skred, är GIS (geografiska informationssystem) ett bra verktyg. GIS 
används allt mer inom bland annat samhällsplanering och kan användas för att se vart det kan 
behövas genomföra förebyggande arbeten mot skred (Chacòn et al. 2006). 



17 
 

3. Områdesbeskrivning: Köpings kommun 

3.1 Relativa läge och befolkning 
Köpings kommun tillhör Västmanlands län och ligger centralt i västra Mälardalen (figur 8). 
Kommunens södra del gränsar mot Mälaren och de nordvästliga delarna är en del av 
bergslagen (Köpings kommun, 2012b). Grankommunerna är Hallstahammars, Surahammars, 
Skinnskattebergs, Lindesbergs, Arbogas och Kungsörs kommun (figur 8) (SCB, 2012). 
Köpings kommun (figur 9) har ungefär 24 900 invånare och en landareal som är cirka 607 
kvadratkilometer stort. Huvudorten är Köping med 17 300 invånare, men det finns även andra 
mindre orter och samhällen i kommunen. Dessa är Kolsva, Munktorp, Odensvi, Himmeta och 
Västra Skedvi (Köpings kommun, 2012c). Köping, Kolsva och Munktorp illustreras i figur 9. 

 

                       Figur 8. Västmanlands län. I länets sydvästra del ligger Köpings kommun. 
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Figur 9. Köpings kommun. 

3.2 Näringsliv 
Industrier är en viktig del av kommunens näringsliv och är främst placerade i Köping 
(Köpings kommun, 2012c). Hela 30 procent av de sysselsatta i kommunen arbetar inom 
tillverkningsindustrin (Köpings kommun, 2012b). Köpings hamn är dessutom en av de största 
insjöhamnarna i Sverige (Köpings kommun, 2012c). 

3.3 Infrastruktur 
Alldeles norr om Köping finns väg E18 (figur 9) som bedöms vara av riksintresse, enligt 
Trafikverket (Köpings kommun, 2012b). Denna väg är vältrafikerad av såväl yrkesförare som 
privatpersoner. Även vägarna 250 (figur 9), U580 Vallby och Nya Hamnvägen är av 
riksintresse. Detta beror på att dessa är viktiga transportvägar mellan Köpings hamn och E18. 
I Köping finns järnväg (Mälarbanan) (figur 9) som trafikeras av person- och godståg (till 
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bland annat Bergslagen). I Köping finns även en växlingsbangård, som är av riksintresse. 
Mälarbanan är av nationellt intresse och sträcker sig från Stockholm till Örebro. Järnvägen 
mot Bergslagen är av internationellt intresse, eftersom den är en del av TEN-T nätet 
(transeuropeiska transportnätet). Det finns även lokala järnvägsspår i Köping. Dessa är också 
av riksintresse, då de uppfyller en viktig funktion för hamnen (Köpings kommun, 2012b). 

3.4 Markanvändning 
Över hälften av kommunens yta består av 
skogsmark. Skogsmarken återfinns 
framförallt i kommunens norra delar (figur 
9). I de södra delarna finns istället 
jordbruksmark, som totalt breder ut sig över 
25 procent av kommunens yta (figur 10) 
(Köpings kommun, 2012b). 

 

3.5 Berggrund och jordarter 
I kommunen består berggrunden av urberg som skapades under svekofenniska tidsperioden 
(cirka 2 miljarder år sedan). De vanligaste bergarterna är granit och gnejsgranit. För ungefär 
10 000 år sedan retirerade inlandsisen från Köpingstrakten (Köpings kommun, 2012b). 
Inlandsisen hade tidigare täckt stora delar av norra Europa. Ovanpå berggrunden lämnades 
olika isälvsavlagringar, såsom Köpingsåsen, Valstaåsen, drumliner och ändmoräner. Vid flera 
platser har människan använt sig av materialet i åsarna genom att anlägga grustäkter. Efter 
issmältningen låg området under vatten och resulterade i att postglaciala lersediment kunde 
ansamlas. Dessa områden är idag bördiga (Köpings kommun, 2012b). I kommunens norra del 
består dalarna av glaciala leror. De flacka områdena i kommunens södra delar består av 
postglaciala leror. Morän är vanligt förekommande i skogsområdena som återfinns i 
kommunens norra delar (Köpings kommun, 2012b). Även berggrunden används som en 
naturresurs. Exempelvis finns det en bergtäkt norr om Kolsva, där man krossar den 
vulkaniska bergarten metavulkanit. I Kolsva finns även en berömd fältspatsgruva (Persson & 
Kübler, 2010). 

3.6 Topografi, lutning och vattendrag 
I kommunen är det inga stora variationer vad gäller topografin. Från Mälaren i kommunens 
södra del stiger markytan till ungefär 100 meter i kommunens nordvästra del. Speciellt flackt 
är det i kommunens södra delar som är jordbruksmark. Enligt Lantmäteriets (2012) höjdkartor 
(10F, 11F, 10G.asc och 11G.asc) varierar lutningen i terrängen från 0 grader till cirka 19,23 
grader (figur 11). Områden där terrängen överstiger 10 graders lutning förekommer främst i 
kommunens norra delar och nära intill kommunens sjöar (förutom Mälaren) (figur 11). De 
största vattendragen är Valstaån och Kölstaån, som i Köping centrum sammanförs och bildar 
Köpingsån (Köpings kommun, 2012b). Väster om Köping finns Hedströmmen (figur 11). 
Förutom Mälaren finns några andra sjöar i kommunen som exempelvis Västlandasjön och 
Skedvisjön (figur 11) (Köpings kommun, 2012b). 

Figur 10. Fördelning av marktäcket i Köpings kommun. 
Figuren är hämtad från Köpings kommun (2012b). 
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Figur 11. Terrängens lutning i Köpings kommun. 

3.7 Klimat 
Ur ett klimatperspektiv tillhör Köping den kalltempererade klimatzonen. Detta innebär att 
temperaturen går under 0 grader under vinterhalvåret och den varmaste månaden överstiger 
10 grader. Det kommer nederbörd under alla årstider, framförallt under sommar och höst 
(Christopherson, 2009). Köpings kommun, som många andra kommuner intill Mälaren, har 
en medeltemperatur på ungefär -4 grader under januari månad. Under juli månad är 
medeltemperaturen istället 15 grader (Vedin, 2005). Mellan åren 1961 och 1990 var 
årsmedeltemperaturen för orten Köping 5,8 grader (Persson et al. 2012). Årsnederbörden 
varierar i länet beroende på topografin. Generellt kommer det minst 500 millimeter i 
kommunen (Vedin, 2005). I Köping var årsnederbörden 606 mm mellan åren 1961 och 1990 
(Persson et al. 2012). 



21 
 

4. Metod 
För att uppnå studiens syfte och kunna besvara undersökningens frågeställningar har både 
kvantitativa och kvalitativa metoder använts. Studien inleddes med litteraturstudier för att 
sedan genomförda en GIS-analys. Därefter intervjuades en person som arbetar inom den 
kommunala sektorn och som är insatt i skredrelaterade frågor. 

4.1 Litteraturstudier 
Att inleda en undersökning med litteraturstudier ger enligt Dalen (2008) en grundläggande 
förförståelse över studieområdet och ämnesområdet. Denna förståelse kan underlätta 
kommande fältobservationer och för intervjuer (Dalen, 2008). Litteraturen som användes till 
studien behandlade främst forskning om skred, förutsättningar för skred, samhällets sårbarhet, 
markstabilitet, förebyggande arbeten mot skred och hur klimatförändringarna kan komma att 
påverka förutsättningarna för framtida skred. Det har främst använts litteratur som publicerats 
från år 2000 och framåt. Detta för att ta del av den senaste forskningen inom detta 
ämnesområde. Litteraturstudierna gav en fördjupad förståelse för skred och den problematik 
som de ger upphov till.  

Vetenskapliga artiklar har sökts fram genom olika databaser, bland annat Springer Link, 
Wiley, Sage Knowledge och ScienceDirect. På var och en av databaserna har artiklar sökt 
fram med hjälp av relevanta ord som är kopplade till skred. Sökord som har använts är till 
exempel landslides, slides, climate change, landslide adaption, landslide hazard, landslide 
risk, slope stability, vulnerability och GIS. Exempel på tidsskrifter som har använts är 
Geomorphology, Landslide Hazard and Risk och Geomorphological Hazards and Disasters 
Prevention. De artiklar som har använts ansågs vara realistiska till denna studie, då de är 
uppbyggda av liknande frågeställningar som denna studie. Dessutom är de skrivna utifrån 
vetenskaplig metodik, vilket gör att de är lämpliga att använda i en vetenskaplig uppsats. 
Däremot bör man ända vara kritisk till de använda källorna. Enligt Hansson (2007) kan 
artiklar som anses vara vetenskapliga sakna väsentliga delar som påverkar studien. Det kan 
exempelvis handla om att observationer inte är beskrivet på ett sätt som stämmer överens med 
observatörens iakttagelser, utan är förskönade för att få ett mer tillfredställande resultat. En 
viktig aspekt är även författarens syfte med undersökningen och dennes kompetens inom 
ämnet. Däribland bör läsaren fråga sig om författaren har något att vinna med ett speciellt 
resultat och om författaren har rätt kompetens för att kunna genomföra iakttagelser på ett 
tillförlitligt sätt. En annan aspekt är hur en observatör tolkar sina erhållna data. Förväntade 
resultat kan ha en betydande roll för hur kommande resultat ska tolkas (Hansson, 2008).  

Ett problem inom studier med skred och de jordarter som finns i Sverige är att den 
internationella litteraturen med vetenskaplig prägel är begränsad. Detta då Sveriges jordarter 
skiljer sig från många jordarter världen över, på grund av inlandsisar som gett upphov till 
bland annat kvicklera och moräner (MSB, 2008). Dessa jordarter och formationer saknas på 
många ställen i världen. Detta bidrar till att ordet landslide, som är engelskans motsvarighet 
till skred, översätts med skred och många andra massrörelser i både berg och jord. Landslides 
tillsammans med climate change innebär i många forskningsprogram slamströmmar (MSB, 
2008). Detta innebär att artiklar som har använts till denna studie kan ha syftat till andra 
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massrörelser än skred. Att landslides saknar en tydlig definition är därför en svaghet 
(Hansson, 2007). För att genomföra riskanalyser för skred behövs grundläggande kunskaper 
om skred och studieområdet (Dai & Lee, 2002). För att få dessa kunskaper har de svenska 
jordarterna och skredrelaterade kunskapsområden studerats. Detta genom litteratur som inte 
kan anses vara vetenskaplig. Litteraturen om skred i Sverige kommer från olika myndigheter 
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) och Statens Geotekniska Institut (SGI). Dessa myndigheter har 
förmedlat kunskap om jordarter i Sverige, markstabilitet och förutsättningar för skred med 
svenska markförhållanden. För att få en inblick över klimat och pågående klimatförändringar 
har bland annat rapporter från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och 
Statens offentliga utredningar (SOU) tagits del av. Det är viktigt att vara medveten om att det 
atmosfäriska systemet är komplext, vilket medför att vi idag inte kan vara säkra på hur 
klimatet kommer att förändras i framtiden. Däremot kan de presenterade klimatmodellerna ses 
som en riktlinje för hur klimatet kan komma att förändras. För att få grundläggande kunskaper 
över studieområdet har det tagits del av material från framförallt Köpings kommun. 
Kommunen har bland annat översiktsplaner som förmedlar lokal information, såsom geologin 
inom kommunen. Från de olika källorna (båda vetenskapliga och icke-vetenskapliga) 
inhämtades data om olika parametrar, som vad en sluttning ska ha för lutning för att vara 
instabil och vilka vegetationstäcken och jordarter som har de bästa förutsättningarna för 
skred. Dessa parametrar användes i en rumslig analys (avsnitt 4.2). Parametrarna är hämtade 
från både studier som utgår från svenska markförhållanden, men även från andra delar av 
världen såsom Kina. Detta kan innebära att vissa av parametrarna inte är lämpliga att använda 
sig av i studier med svenska miljö- och markförhållanden. 

4.2 GIS-analys 
För att få insikt i var det finns förutsättningar för skred och vilka vägar och byggnader som 
kan komma att drabbas av skred inom kommunen, genomfördes en rumslig analys med hjälp 
av GIS (geografiska informationssystem). För riskanalyser som syftar till att identifiera 
skredbenägna områden är GIS ett mycket användbart arbetsmedel (Bialousz, 2011). För att 
göra riskanalyser behövs några parametrar att utgå ifrån. De vanligaste parametrarna att 
använda sig av för att identifiera områden med förutsättningar för skred är sluttningsvinkel, 
mått på markstabiliteten, marktäcke, dräneringsnät, vägnät, klimatdata och data om jordarters 
egenskaper som exempelvis textur (Bialousz, 2011). GIS-användaren väljer vilka parametrar 
som ska ingå i analysen och vilka parametrar som är mindre aktuella för studien (Demoulin & 
Chung, 2007). Denna studie använder de tre parametrarna: terrängens lutning, 
vegetationstäcke och jordarter. Detta beror på deras lättillgänglighet, eftersom data om dessa 
parametrar kan erhållas av Lantmäteriet och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). För 
att exempelvis få data om skjuvhållfasthet eller aktuellt porvattentryck inom studieområdet 
skulle omfattande fältarbete behöva genomföras. Sådana omfattande fältarbeten är inte 
aktuella i denna studie. På grund av stora datamängder och begränsad kapacitet på tillgänglig 
dator analyserades skredbenägna områden enbart i de tätbebyggda områdena Köping, Kolsva 
och Munktorp. Dessa orter valdes på grund av att de är de största tätbebyggda områdena i 
kommunen, utifrån yta och befolkningsmängd. De rumsliga analyserna genomfördes i 
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mjukvaran ArcMap 10.1 tillsammans med indata som har hämtats från Lantmäteriet (2012) 
och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (2012).  

4.2.1 Datastruktur 
Det har gjorts två analyser i var och en av de tre orterna Köping, Kolsva och Munktorp. Där 
den ena analysen syftat till att undersöka vilka områden som har förutsättningar för skred. 
Den efterföljande analysen har genomförts för att ta reda på vilka byggnader och vägavsnitt i 
orterna som riskerar att drabbas vid ett eventuellt framtida skred. På en hårddisk har de tre 
orterna erhållits en varsin mapp med respektive namn. I var och en av de tre mapparna, har 
det skapats tre olika foldrar. Dessa foldrar innehöll vardera in- och utdata samt temporära 
data. De filerna som bestod av indata placerades i foldern med namnet Indata och de filerna 
som innehöll utdata sparades i foldern med samma namn, det vill säga Utdata. Under arbetets 
gång har temporära filer skapats. Dessa filer har sparats i foldern Temp. 

4.2.2 GIS-analys: Köping 
De indata som har använts för att analysera var det finns skredbenägna områden i Köping, 
samt få en uppfattning om vilka vägar och byggnader som riskerar att drabbas av ett framtida 
skred, presenteras nedan i tabell 1.  

Tabell 1. Indata som har använts till att analysera de områden i Köping som har förutsättningar för skred och de 
vägar och byggnader som kan komma att påverkas av ett skred. 

Filnamn på 
Indata 

Indata tillhör följande 
huvudfil 

Typ av 
geografisk data 

Upplösning Indata 
hämtat från: 

10G.asc GSD-Höjddata, grid 50+ Höjddata 50 50 
meter/pixel 

Lantmäteriet, 
2012 

11G.asc GSD-Höjddata, grid 50+ Höjddata 50 50 
meter/pixel 

Lantmäteriet, 
2012 

by_19.shp GSD-FastighetskartanTopografi- 
Vektor-19 

Fastigheter 1:20 000 Lantmäteriet, 
2012 

H10C025.tif GSD-Höjddata, grid 2+ Höjddata 2 2 
meter/pixel 

Lantmäteriet, 
2012 

H10C034.tif GSD-Höjddata, grid 2+ Höjddata 2 2 
meter/pixel 

Lantmäteriet, 
2012 

hl_19.shp GSD-Oversiktskartan-Vektor-19 Vattendrag 1:250 000 Lantmäteriet, 
2012 

jl_19.shp GSD-Oversiktskartan-Vektor-19 Järnväg 1:250 000 Lantmäteriet, 
2012 

Jordart1.tiff soil_local_2E43dC84U5.pdf Jordarter 1:50 000 SGU, 2012 
Jordart2.tiff soil_local_MT6TVWN9ny.pdf Jordarter 1:50 000 SGU, 2012 
mb_19.shp GSD-Oversiktskartan-Vektor-19 Orter 1:250 000 Lantmäteriet, 

2012 
my_19.shp GSD-Oversiktskartan-Vektor-19 Marktäcke 1:250 000 Lantmäteriet, 

2012 
vegulan.shp GSD-Vegetationsdata-

Vastmanland 
Vegetationstäcke 1:250 000 Lantmäteriet, 

2012 
vl_19.shp GSD-Oversiktskartan-Vektor-19 Vägar 1:250 000 Lantmäteriet, 

2012 
vl_19.shp GSD-FastighetskartanTopografi- 

Vektor-19 
Vägar 1:20 000 Lantmäteriet, 

2012 
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Folderstrukturen har sett ut som följande: 

E:\Examensarbete\koping följt av:  

o \Indata 
o \Utdata 
o \Temp 

Arbetsflöde 

En detaljerad arbetsgång med alla inlagda värden och operationer finns i flödesschema 1 i 
bilaga II. Till att börja med användes lagret mb_19.shp i ArcMap 10.1. Detta lager innehöll 
data om städer i Västmanlands län. Eftersom analysen syftade till att undersöka områden med 
förutsättningar för skred i Köping skapades ett nytt lager som bara innehöll data om tätorten 
Köping. Detta med hjälp av attributtabellen, där Köping markerades och sedan exporterades 
till ett nytt lager (Koping.shp). Detta lager har sedan använts i operationer med övriga lager i 
analysen. Detta genom att de andra lagrena har klippts efter formen som Köping har, utifrån 
lagret Koping.shp. 

Med hjälp av höjddata kan man få fram sluttningsvinklar. Eftersom lutningen på en sluttning 
är en faktor som påverkar stabiliteten i marken (Dai & Lee, 2002), är det viktigt att beakta 
terrängens lutning. Det hämtades fyra olika lager med höjddata från Lantmäteriet (2012). 
Lagrena H10CO34.tif och H10CO34.tif  har en upplösning på 2 2 meter, medans lagrena 
10G.asc och 11G.asc har en upplösning på 50 50 meter. Det fattas höjddata med 2 2 meters 
upplösning över hela länet. Därför användes höjdkartor med 50 50 meters upplösning. 
10G.asc och 11G.asc klipptes så att de enbart täckte Köping yta. För att underlätta kommande 
operationer sammanfördes de två olika lagrena till en enda höjdkarta (Koping_dem.tif), med 
hjälp av verktyget Mosaic To New Raster. Med verktyget Slope kunde terrängens lutning 
erhållas. Litteraturstudien visade att skred i lerrika områden vanligen förekommer i 
sluttningar som lutar över 1:10 (SGI, 2012a). Detta sätt att beskriva lutning kan vara 
intetsägande för många människor som är mer bekväma med vinklar angivna i grader. Även i 
dataprogrammet ArcMap är det fördelaktigt att ange vinklar i form av grader eller i procent. 
På grund av detta omformulerades 1:10 till grader enligt följande matematiska ekvationer: 

1: 10
1
10

0.1	 

tan 0.1 5.710593137 5.71	 

↔1: 10 5.71 

Som det framgår ovan är lutningen 1:10 i grader 5.71. I fortsättningen kommer lutning att 
skrivas i form av grader. Det skapades ett lager (Lutning_5.71.tif) innehållande de områden 
där lutningen överstiger 5.71 grader. Detta var möjligt med hjälp av verktygen Raster 
Calculator och Reclassify. För att förbereda kommande operation med verktyget Intersect, 
konverterades lagret Lutning_5.71.tif från att vara raster till vektorfilen Lutning.shp. Detta för 
att Intersect enbart opererar med vektorfiler. Att konvertera från rasterformat till vektorform 
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kan medföra förlust av data och topologiska fel kan uppstå (Arnberg et al. 2008). Detta kan 
påverka resultatet av analysen. Eftersom det inte finns något område i Köping och inte heller 
övriga delar av kommunen där lutningen överstiger 19.23 grader (figur 11) (Lantmäteriet, 
2012), skapades det inte lager utifrån andra jordartstyper än de innehållande lera. Detta då silt, 
sand och morän främst förekommer brantare i sluttningar (Skredkommisionen, 1995) än de 
som förekommer inom kommunen.  

Från SGU (2012) beställdes två jordartskartor som tillsammans täcker Köping. Dessa kartor 
levererades i jpg-format. De sparades som rasterfiler i formatet .tiff. Till varje jordartskarta 
medföljde koordinater till två punkter i kartorna. Med dessa två punkter kunde var och en av 
kartorna placeras rumsligt. Verktyget Georeferencing användes för att mata in de kända 
koordinaterna. Det skapades ett en ny vektorfil med namnet Jordarter.shp. Med verktyget 
Editor ritades polygoner över de områden som täcker Köping. Underlaget var 
jordartskartorna. Det som fanns med på jordartskartorna men som det inte ritades polygoner 
för i det nya lagret var storblockig yta, blockrik yta, jätteblock, moränrygg, åskrön och hög 
blockfrekvens på annan jordart än morän. Detta var på grund av att analysen grundar sig på de 
primära jordarterna. Detta medförde att de ritade polygonerna tillsammans utgör ett 
generaliserat lager. Hur bra polygonerna stämmer överens med jordartskartan beror på hur 
noggrant man följd gränserna mellan olika jordarter. I detta arbete har varje polygon ritats 
med många punkter. Detta för att få ett så noggrant resultat som möjligt. Däremot är det svårt 
och tidskrävande att få de ritade polygonerna att exakt stämma överens med jordartskartorna. 
Detta påverkade resultatet eftersom felmarginalen kan påverka om ett område anses ha 
förutsättningar för skred eller inte. Samtidigt som en viktig aspekt är hur bra de ordinarie 
jordartskartorna stämmer överens med verkligheten. Där ingår deras felmarginal och hur 
mycket de är generaliserade. Med verktyget Editor justerades alla polygoners Id-nummer i 
den nyskapta filen. Detta för att alla polygoner av samma jordartstyp skulle erhålla samma Id-
nummer. Därefter klipptes det nya lagret innehållande polygoner för att bara täcka Köpings 
yta. I kapitel 2.3.1 erhölls informationen att skred främst sker i ler- och siltrika områden 
(MSB, 2010c). Eftersom lera är den enda av jordarterna i Köping som har förutsättningar för 
skred utifrån terrängens lutning, skapades ett lager med enbart de finkorniga jordarterna 
glacial lera, postglacial lera, älvsediment med ler och silt. Detta lager fick namnet Lera.shp. 

Enligt Osman & Barakbah (2006) är vegetationstäcket en faktor som påverkar en marks 
stabilitet. Därför användes ett skikt innehållande vegetationen i Västmanland. Detta skikt 
klipptes efter Koping.shp för att enbart visa vegetationstäcket i staden. Därefter exporterades 
lågväxt vegetation (se flödesschema 1, bilaga II) till ett eget lager. Detta lager fick namnet 
Gras.shp. Detta på grund av att mark med låg vegetation vanligtvis är ostabilare jämfört med 
mark där det växer träd (Osman & Barakbah, 2006). Samtidigt ändrades det klippta lagret 
med alla vegetationstyper. De 18 olika vegetationstyperna som fanns i staden blev med 
generalisering fem till antal. Dessa fem vegetationstyper bygger upp den slutgiltiga kartan. 
Att det blev fem till antal beror på att kartan skulle bli svåravläst om det fanns fler 
vegetationstyper. Med dessa fem kategorier ges ändå en grundlägga bild över stadens 
vegetationstäcke.  
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Hittills hade tre intressanta lager erhållits nämligen Lutning.shp, Lera.shp och Gras.shp. För 
att undersöka var i staden det finns förutsättningar för skred har det studerats var sluttningar 
med lutning över 5.71 grader, lerrika områden och lågväxt vegetation sammanfaller med 
varandra. För att göra detta har verktyget Intersect använts. Intersect klargör var olika skikt i 
vektorformat överlappar varandra. Genom att använda Intersect med de tre lagrena 
Lutning.shp, Lera.shp och Gras.shp erhölls ett lager som i denna studie presenterar de 
områden i staden som har förutsättningar för skred. 

I jordartskartorna ovan saknades Kölstaån som finns i norra delen av Köping och som i 
stadens centrala del sammanförs med Valstaån och bildar Köpingsån. Därför användes lagret 
vl_19.shp, där länets vattendrag finns samlat. Från detta lager exporterades de delar av 
Valstaån som finns i Köping till ett nytt lager. För att illustrera Köping relativa läge till 
Mälaren användes lagret hl_19.shp som består av vattenytor. De polygoner som 
representerade Mälaren exporterades även de till ett nytt lager. 

 I köping finns det till skillnad från Kolsva och Munktorp järnvägsspår. Eftersom järnväg kan 
drabbas av skred enligt SOU (2007), har ett lager innehållande järnväg använts. Detta lager 
har klippts för att bara visa den del av järnvägen som finns i orten. För att ge läsaren en 
uppfattning om stadens vägnät och byggnader användes lager med de större och mest 
trafikerade vägarna i staden och varje enskild byggnad. Båda dessa lager klipptes så att bara 
de vägar och byggnader som ligger i tätorten visades. Tillsammans bildar alla de ovanstående 
lagrena i detta avsnitt figur 14. Därefter utformades kartans utseende och elementära 
kartelement lades till. Den röda färgen för områden med benägenhet för skred användes för att 
belysa att det är en fara i dessa områden. Enligt Arnberg et al (2008) symboliserar röd färg i 
en karta fara eller används för att varna. Övriga kategorier har valts utifrån karaktäriska 
färger, såsom blått för vatten och gult för åkermark. Den slutgiltiga kartan har en skala på är 
ungefär 1:31 000. Enligt Wang et al (2005) är skalan anpassad för en karta som inte är alltför 
detaljerad och inte för regional. Intervallet för en sådan karta är en skala mellan 1:25 000 och 
1:50 000 (Wang et al. 2005). 

Den andra delen av analysen hade som syfte att undersöka vilka vägavsnitt och byggnader 
som riskerar att skadas eller påverkas av ett kommande skred i Köping. Till att börja med 
öppnades ett nytt arbetsblad i ArcMap 10.1. De temporära filerna Byggnader_koping.shp, 
Skred_områden.shp, Koping.shp, Jarnvag.shp, Veg_Koping.shp, Malaren.shp och 
Kopinsan.shp som skapades i första delen av analysen, användes även i den andra delen 
(flödesschema 2, bilaga II). Enligt Dai & Lee (2002) är medellängden av ett skred 43 meter. 
Detta värde användes till en buffertzon i analysen. Distansoperationen skapar polygoner runt 
ett objekt med ett visst avstånd (Arnberg et al. 2008). Eftersom höjddatan som användes i 
analysen är i rasterformat med en upplösning på 50 50 meter kommer buffertzonen 
automatiskt att bli 50 meter från skredbenägna områden. I detta fall består buffertzonen av de 
områden som befinner sig inom 50 meter från de skredbenägna områdena i Köping som 
illustreras i figur 14. Detta lager med buffertzonen fick namnet Skredomraden_buffer.shp. 
Detta lager användes i tre olika operationer med verktyget Intersect. Den första tillsammans 
med lagret byggnader_koping.shp. Resultatet blev ett skikt (hus_buffer.shp) som 
representerade de byggnader som är benägna i områden med förutsättningar för skred och 
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byggnader som ligger inom 50 meter från ett skredbenäget område. Intersect genomfördes 
sedan med vartdera lagret Jarnvag.shp och Vagar_Clip1.shp och resulterade i skikten 
Vag_buffer.shp och Jarnvag_buffer.shp. Vagar_Clip1.shp har sitt ursprung från indatafilen 
vl_19.shp som består av alla vägar i länet. Lagrena hus_buffer.shp, Vag_buffer.shp och 
Jarnvag_buffer.shp representerar de byggnader, vägavsnitt och den järnvägsdel som riskerar 
att drabbas av ett skred i framtiden. Lagrena Veg_Koping.shp, Malaren.shp och 
Kopingsan.shp användes som bakgrund i den slutgiltiga kartan. Därefter designades kartan 
genom bland annat färgval och symbolsättning. Den slutgiltiga kartan presenteras i figur 17. 

4.2.3 GIS-analys: Kolsva 
För att undersöka var det finns förutsättningar för skred i Kolsva och vilka vägar och 
byggnader som ligger i riskzonen att drabbas av skred, har olika indata använts. Dessa indata 
presenteras i tabell 2. 

Tabell 2.  Indata som har använts till att analysera de områden i Kolsva som har förutsättningar för skred och de 
vägar och byggnader som kan påverkas av ett skred. 

 

Folderstrukturen har sett ut som följande: 

E:\Examensarbete\kolsva följt av:  

o \Indata 
o \Utdata 
o \Temp 

 

Filnamn på 
Indata 

Indata tillhör följande 
huvudfil 

Typ av 
geografisk data 

Upplösning Indata 
hämtat 
från: 

11G.asc GSD-Höjddata, grid 50+ Höjddata 50 50 
meter/pixel 

Lantmäteriet, 
2012 

by_19.shp GSD-
FastighetskartanTopografi- 
Vektor-19 

Fastigheter 1:20 000 Lantmäteriet, 
2012 

H10C034.tif GSD-Höjddata, grid 2+ Höjddata 2 2 
meter/pixel 

Lantmäteriet, 
2012 

Jordart3.tiff soil_local_BMnFUSdMyj.pdf Jordarter 1:50 000 SGU, 2012 
mb_19.shp GSD-Oversiktskartan-Vektor-

19 
Orter 1:250 000 Lantmäteriet, 

2012 
vegulan.shp GSD-Vegetationsdata-

Vastmanland 
Vegetationstäcke 1:250 000 Lantmäteriet, 

2012 
vl_19.shp GSD-Oversiktskartan-Vektor-

19 
Vägar 1:250 000 Lantmäteriet, 

2012 
vl_19.shp GSD-

FastighetskartanTopografi- 
Vektor-19 

Vägar 1:20 000 Lantmäteriet, 
2012 
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Arbetsflöde 

Precis som med analysen i Köping påbörjades undersökningen med att avgränsa till orten 
Kolsva (flödesschema 3, bilaga II). Skiktet Vegulan.shp klipptes till efter Kolsvas form och 
genererades sedan så att vegetationstäcket enbart bestod av klasserna: skogsområden, gräs- 
och parkområden, bebyggelse, Hedströmmen och åkermark. Samtidigt exporterades den 
lågväxta vegetationen till ett eget lager, Gräs.shp. Jordartskartan från SGU (2012) erhöll 
rumsliga koordinater med hjälp av Georeferencing. Det skapades en ny vektorfil. Utifrån 
jordartskartan ritades nya polygoner som sparades i den nya vektorfilen. Det som illustrerades 
i jordartskartan men som inte representerades i den nyskapade vektorfilen var följande: tunt 
eller osammanhängande ytlager av torv, åskrön, moränrygg, transversell mot isrörelse, hög 
blockfrekvens på annan jordart än morän, blockrik yta och storblockig yta. De polygoner som 
presenterade jordarter innehållande lera exporterades till ett nytt lager, Lera.shp. Höjddata 
erhölls av lagret 11G.asc. Därefter beräknades terrängens lutning med verktyget Slope. De 
områdena som har en lutning över 5.71 grader samlades i ett eget lager och konverterades 
sedan till vektorfil, med namnet Slope_to vector.shp. Med Intersect analyserades det var de 
tre olika skikten Gräs.shp, Lera.shp och Slope_to vector.shp överlappade varandra. Med detta 
hade de områdena som har förutsättningar för skred identifierats. För att ge en övergripande 
bild av Kolsva användes ett lager för de större vägarna i orten och ett annat lager innehållande 
ortens byggnader. Resultatet illustreras i figur 16. 

I den andra delen av analysen användes några temporära filer som skapades under första 
momentet (flödesschema 4, bilaga II). Det skapades en buffertzon vid de polygoner som 
Skred_områden.shp innehöll. Precis som i analysen med Köping var buffertzonen 50 meter 
från skredbenägna områden. Därefter undersöktes vilka byggnader och vägar som är benägna 
på de områden som riskerar att drabbas av skred. Dessa byggnader och vägar samlades i 
Hus_skred_buffer.shp respektive Vagar_skred_buffer.shp. Utöver de sistnämnda lagrena 
illustreras även skikt för alla byggnader, vägar och vegetationstäcket i orten i figur 18. 

4.2.3 GIS-analys: Munktorp 
De indata som har använts för att identifiera skredbenägna områden i Munktorp samt de vägar 
och byggnader som befinner sig i riskzonen att drabbas av skred presenteras i tabell 3. 

Tabell 3.  Indata som har använts till att analysera de områden i Munktorp som har förutsättningar för skred och de 
vägar och byggnader som kan påverkas av ett skred. 

Filnamn på 
Indata 

Indata tillhör följande 
huvudfil 

Typ av 
geografisk data 

Upplösning Indata 
hämtat 
från: 

11G.asc GSD-Höjddata, grid 50+ Höjddata 50 50 
meter/pixel 

Lantmäteriet, 
2012 

Jordart4.tiff soil_local_Zo2AWoyKhI.pdf Jordarter 1:50 000 SGU, 2012 
mb_19.shp GSD-Oversiktskartan-Vektor-

19 
Orter 1:250 000 Lantmäteriet, 

2012 
vegulan.shp GSD-Vegetationsdata-

Vastmanland 
Vegetationstäcke 1:250 000 Lantmäteriet, 

2012 
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Folderstrukturen har sett ut som följande: 

E:\Examensarbete\munktorp följt av:  

o \Indata 
o \Utdata 
o \Temp 

Arbetsflöde 

För att identifiera de områden i Munktorp som har förutsättningar för skred framkallades ett 
lager med enbart Munktorps yta från filen mb_19.shp (flödesschema5, bilaga II). Filen 
Vegulan.shp studerades och generaliserades till endast fem klasser. Den lågväxta vegetationen 
bildade ett eget lager, Gras_Munk.shp. En jordartskarta användes och med verktyget 
Georeferencing kunde lagret få rumsliga koordinater. Därefter skapades ett helt nytt lager. 
Den kom att fyllas med polygoner. Dessa polygoner ritades utifrån jordartskartan. Det som 
inte ritades ut i den nya filen var moränrygg, transversell mot isrörelsen och hög 
blockfrekvens på annan jordart än morän. Därefter exporterades de finkorniga jordarterna 
glacial lera och postglacial lera till ett nytt lager, LeraM.shp. Lagret 11G.asc användes som 
höjddata. Lagret klipptes efter Munktorps yta och därefter beräknades terrängens lutning. De 
områdena som hade en lutning över 5.71 grader exporterades till ett eget lager som sedan 
konverterades till vektorformat, Slope_to_Mvector.shp. Därefter studerades var de tre lagrena 
Gras_Munk.shp, LeraM.shp och Slope_to_Mvector.shp överlappade varandra. Eftersom inga 
områden med förutsättningar för skred identifierades genomfördes inte andra delen av 
analysen för Munktorp. 

4.3 Intervju 
För att få lokal information om skredrelaterade frågor intervjuades Sverker Lindberg på 
tekniska kontoret inom Köping kommun den 17 december 2012. Lindberg är Gatu- och 
parkchef och arbetar bland annat med frågor som behandlar skred inom kommunen. 
Kunskapen som erhölls av litteraturstudierna gjorde det möjligt att utforma lämpliga 
intervjufrågor som är relaterade till de frågeställningar (avsnitt 1.1) som studien ämnar 
besvara. Enligt Dalen (2008) är det fördelaktigt att intervjufrågor skapas i samband med 
litteraturstudier. Genom muntliga intervjuer ges det även tillfälle för följdfrågor, vilket kan 
fördjupa ämnesdiskussionen samtidigt som det kan minska sannolikheten för missförstånd 
mellan personen som intervjuar och den person som intervjuas (Dalen, 2008). 

4.4 Fältobservationer 
Den 15 december 2012 studerades några områden i Köping som enligt figur 14 har 
förutsättningar för skred. Detta för att kontrollera om vegetationstäcket och terrängens lutning 
uppfyller de krav (terrängens lutning>5.71 och låg vegetation) som ställdes under GIS-
analysen. På grund av rådande väderlek var fältstudien tvungen att avbrytas. Marken var täckt 
med decimeterhög snö och det var intensivt snöfall. Detta gjorde det komplicerat att beräkna 
lutningen och avgöra vegetationen. 
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5. Resultat 

5.1 Tidigare skred och deras konsekvenser 
Enligt Sverker Lindberg (2012) som är Gatu- och parkchef på Köpings kommun, har det inte 
tidigare förekommit något större skred i kommunen. Däremot är det mindre skred och 
sluttningsprocesser som verkat. Dessa har förekommit utefter vattendrag i främst Köping och 
Kolsva. Konsekvenserna har varit mindre skador på vägar som varit nära vattendrag och 
belysningsstolpar samt träd som har rört sig så att de lutar samt att sluttningarna ändrat 
utseende. I och med att det varit små skred har inte konsekvenserna blivit så allvarliga 
(Lindberg, 2012). I SGI:s skreddatabas (SGI, 2012c) finns ett skred registrerat. Detta skred 
inträffade under december månad år 2000. Skredet ägde rum vid Hedströmmen (vattendrag) 
(figur 11), ungefär 2 km norr om Kolsva. I detta område hade det sedan tidigare förkommit 
erosion (SGI, 2012c). Enligt SGI (2012c) bestod området troligen av silt i det översta skiktet 
och lera under siltlagret. Däremot är SGI (2012c) säker på att det inte förekom kvicklera i det 
aktuella området. Det område som skredet inträffade vid bestod av tomtmark och byggnader. 
Konsekvenserna av skredet var att tomtmarken fick en annan form och att en fritidsbyggnad 
förstördes. Inga personskador rapporterades (SGI, 2012c). Alldeles i närheten av det 
föregående nämnda skredbenägna området inträffade ett annat skred under hösten samma år. 
Vid detta område fanns det sand istället för silt ovanpå ett lerlager. Detta skred utlöstes av att 
ett träd avverkades. Även detta område utsattes tidigare för erosion längst strandlinjen 
(Köpings kommun, 2011). Enligt Köpings kommun (2011) är inte stabiliteten i marken 
tillräckligt tillfredställanden i området.  

På uppdrag från Tekniska kontorets avdelning i Köpings kommun fick SGI (Sveriges 
geotekniska institut) i uppdrag att genomföra en översiktlig stabilitetskartering utefter 
Köpingsån, Valstaån och Kölstaån inom Köpings stadskärna (SGI, 2011). Denna kartering 
genomfördes år 2011. Resultatet visade att det har skett flera skred utmed vattendragen. Ett av 
skreden inträffade vid en slänt (omslagsbild) mot Köpingsån och ligger intill Engelbreksgatan 
som är beläget nära Köpings hamn och småbåtshamn. Slänten där skredet inträffade är utsatt 
för erosion (SGI, 2011). Den är brant (>30 grader) med en slänthöjd på upp till fem meter och 
består av lera. Vegetationen bestod av sly, buskar, gräs och örter samt mindre träd. Skred vid 
slänten har medfört att träd lutar. Skredet kunde inträffa på grund av dåligt erosionsskydd. Det 
erosionsskydd som fanns vid inträffandet var träplank och betongblock (SGI, 2011). Detta 
skred visar att det finns slänter som överstiger 19.23 grader i lutning, vilket motsäger de 
höjddata (figur 11) som använts i denna studie. Denna motsägelse diskuteras senare i kapitel 
6.4. Ett annat skred har inträffat vid Köpingsån i närheten av Nygatsbron. Området består av 
lera och lågväxt vegetation som buskar och gräs. Det sker erosion i slänterna utefter 
Köpingsån. Slänten är låg och det finns bostadshus 0,5 till 3 meter från vattenytan (figur 12). 
Dessa hus kan skadas av skred (SGI, 2011). Vid Valstaån (i närhet av Åkervägen) har det 
förekommit translationsskred som har medfört lutande träd. Sluttningen har en lutning mellan 
15-30 grader. Jordarten är lera och vegetationen har främst varit lågväxt. I slänten finns 
markförlagda ledningar med exempelvis vatten (SGI, 2011). Nära intill (cirka 20 meter) 
skredområdet och ån finns villor. Vid Kölstaån i närheten av Blåsippsvägen har ett skred 
inträffat i en lerrik slutning med över 30 graders lutning. Vegetationen bestod av lågväxande 
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växter. Skredet orsakade sättningar i gång- och cykelväg, bostadshus och en trädgårdsmur 
skadades (figur 13) (SGI, 2011). Vid Kölstaån (Kvarngatan) har ett annat skred förekommit i 
ett område där erosion har varit påtaglig. Även detta område har bestått av lera och lågväxt 
vegetation med enstaka träd. Träden lutar idag (SGI, 2011). Utmed Valstaån vid 
Barnhemsgatan finns ett äldre skredärr. Skredet var ungefär 100 meter långt och 5 meter brett 
(SGI, 2011). Mer om detta område finns i avsnitt 5.5.  

 

Figur 12. Byggnader som riskerar att skadas av skred i ett område där skred sedan tidigare förekommit. Bilden är 
hämtad från SGI (2011). 

 

Figur 13. Skred i sluttningen har medfört skador på gång och cykelväg. Bilden är hämtad från SGI (2011). 

5.2 Skredbenägna områden i Köping kommun 
Genom analys med hjälp av GIS och med rumslig data kan det konstateras att flera olika 
områden i de tätbebyggda områdena Köping och Kolsva är skredbenägna. GIS-analysen 
visade att inga områden i Munktorp hade förutsättningar för skred, utifrån de parametrar 
(avsnitt 4.2) som användes i undersökningen.  

5.2.1 Köping 
I tätorten Köping finns flera områden i olika storlek där det kan förekomma skred i framtiden, 
se figur 14. Det är framförallt i ytterområdena från staden norra delar ner mot sydost som det 
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finns skredbenägna jordar. Det finns även fem områden i stadens västra ytterkanter. Inåt de 
centrala delarna av staden och de södra delarna är det få områden som har förutsättningar för 
skred. Många av de skredbenägna områdena ligger nära (<50 meter) bebyggelser och vägar. 
De flesta skredbenägna områdena har mer än 500 meter till vattendrag.  

 

 

 

Köpings kommun beställde en stabilitetskarta av SGI (Statens geotekniska institut). Denna 
karta (figur 15) visar stabiliteten utefter Köpingsån och dennes tillflöden inom Köpings 
statsmiljö (Lindberg, 2011). De orangefärgade områdena indikerar att stabiliteten inte är 
tillfredställande och de orangefärgade områdena med streck innebär att de är ostabila marker 
och att det bör genomföras åtgärder. Som man kan avläsa i figuren (15) är att många områden 
intill Köpingsån är ostabila, vilket innebär att det kan ske skred i dessa områden. De 
rödstreckade områdena i kartan visar områden med instabila marker, men som har långt till 
byggnader (SGI, 2011).  

Figur 14. Identifierade områden med förutsättningar för skred. Skapad av Ann-Sofie Wirén, 2012. 
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Figur 15. Markstabilitet utefter vattendrag i Köpings stadskärna. Förstorad bild av figurens innehållsförteckning 
finns i bilaga III.  Kartan är hämtad från SGI (2011). 



34 
 

5.2.2 Kolsva 
I Kolsva finns det 12 olika områden där det är sannolikt att det kan inträffa skred. Dessa 
områden är rödmarkerade i karta 16. Det är framförallt i ortens nordvästra del som det finns 
förutsättningar för skred. I de norra, nordvästra, och södra delarna av orter är det färre 
områden som har förutsättningar för skred. I de sydöstra delarna finns tre mindre områden där 
skred kan förekomma. I de centrala delarna av orten finns det ett område där det kan ske 
skred. 0.5 km norr om detta område finns tre andra områden med ostabila jordar. Inga 
skredbenägna områden finns inom 200 meter från vattendrag. 

Figur 16. Områden med förutsättningar för skred i Kolsva. Kartan är skapad av Ann-Sofie Wirén, 2012. 
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5.3 Konsekvenser av framtida skred 
Skred kan ge upphov till olika konsekvenser. De vägar och byggnader som är i riskzonen att 
drabbas av skred i Köping illustreras i figur 17. Av Köpings 7098 byggnader återfinns 7 
stycken på mark med förutsättningar för skred. Ytterligare 267 byggnader ligger i riskzonen 
att drabbas av ett kommande skred, då de ligger inom 50 meter från skredbenäget område. 
Totalt kan 274 byggnader påverkas av skred i staden. När det gäller vägnätet ligger 147 
stycken vägavsnitt i zonen att drabbas av skred, varav sju av dessa ligger på mark där det kan 
inträffa skred. Till skillnad från Kolsva och Munktorp finns det järnvägsspår i stadens södra 
del. Som det framgår av figur 17 är en kortare sträcka av järnvägen anlagd på mark som har 
förutsättningar för skred.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Vägar, järnväg och byggnader som kan drabbas av ett framtida skred i Köping. Kartan är skapad av 
Ann-Sofie Wirén, 2012. 



36 
 

I Kolsva finns det 1787 stycken byggnader. Av dessa befinner sig 7 stycken på mark där 
skred kan utlösas.  Utöver dessa 7 byggnader riskerar 155 byggnader att drabbas av skred. 
Dessa 155 byggnader ligger inom 50 meters radie från de områdena där skred kan utlösas, se 
figur 16. Detta innebär att byggnaderna kan komma att påverkas av ett kommande skred om 
jordmassorna rör sig 50 meter från platsen där skredet utlöstes. Totalt är det 162 byggnader 
som ligger i riskzonen att drabbas av skred. Dessa byggnader illustreras i figur 18. Det finns 
11 olika vägavsnitt som ligger på mark med förutsättningar för skred och 63 andra vägavsnitt 
som ligger inom riskzonen för att drabbas av skred. De vägar som befinner sig på mark där 
skred kan utlösas och de vägavsnitt som finns inom 50 meters radie från dessa områden visas 
i figur 18. 

Figur 18. Vägar och byggnader som kan drabbas av skred i Kolsva. Kartan är skapad av Ann-Sofie Wirén, 2012. 
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Enligt Lindberg (2012) är det värsta som kan hända att människor omkommer i samband med 
skred. I och med att det finns förutsättningar för skred i stadsmiljö (i Köping och Kolsva) är 
det troligt att någon människa skulle kunna befinna sig i ett riskområde, precis vid den 
tidpunkt som ett skred äger rum. Detta skulle kunna medföra dödsfall eller att människor (och 
djur) kan får skador i olika omfattning (Lindberg, 2012). Utöver mänskliga skador kan det 
även förekomma materiella skador på exempelvis vägnätet eller elledningar till 
belysningsstolpar. Det påverkar ekonomin negativt (Lindberg, 2012).  

I Kolsva finns det områden utefter Hedströmmen som är ostabila. Det finns möjlighet till att 
det kommer att inträffa ett skred vid dessa platser. Detta skulle kunna leda till att 
Hedströmmen blockeras. Det skulle leda till problem, då Hedströmmen för stora mängder 
vatten nedströms till Mälaren (Lindberg, 2012). Ungefär där Valstaån och Kölstaån 
sammanförs till Köpingsån (figur 15) kan det förekomma skred (Köpings kommun, 2012d). 
Området är förorenat och ett skred kan medföra att de ohälsosamma kemikalierna hamnar i 
åarna. Dessutom skulle ett skred göra marken ännu mer ostabil, vilket hotar säkerheten för 
fastigheter inom området (Köpings kommun, 2012d). Skred kan ge upphov till att det blir 
avbrott i vattenförsörjningen och att dricksvatten förorenas (Guldbrand, 2010). 

5.4 Skred och Klimatförändringar 
Sannolikheten för att skred kommer att inträffa i framtiden kommer att öka i och med de 
pågående klimatförändringarna. Detta som en följd av det kommer att bli vanligare med 
extremväder. Sannolikheten för att ett skred inträffar ökar vid de perioder det kommer mycket 
regn, bland annat på grund av översvämningar (Lindberg, 2012). Enligt MSB (2010a) är det 
exempelvis en sträcka utefter Hedströmmen i Kolsva som kommer att bli mer instabil av den 
ökade nederbörden. En ökad nederbörd innebär samtidigt en ökad avrinning (Guldbrand, 
2010). Det skulle öka erosionen längst vattendrag (figur 19). Därmed är det troligt att 
förekomsten av skred blir allt mer vanligt i Köpings kommun. Ökade nederbördsmängder ger 
större påfrestningar på banvallar, vilket påverkar järnvägstrafiken (Guldbrand, 2010). På 
grund av de pågående klimatförändringarna har MSB genomfört en översvämningskartering 
längst Kölstaån och Köpingsån i Köping. Resultatet av denna kartering illustreras i figur 20. 
Som det framgår av figuren är stora delar av stadskärnan hotad av framtida översvämningar. 

 

Figur 19. Kölstaån kan drabbas av översvämning i framtiden. Detta kan ge upphov till ökad erosion och ökad 
benägenhet för skred. Figuren är hämtad från SGI (2011). 
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Figur 20. Områden i Köping som kan komma att drabbas av översvämningar i framtiden. Figuren är hämtad från 
MSB (2010d). 
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5.5 Förebyggande åtgärder 
Det genomförs olika analyser inom kommunen för att se vilka områden som har 
förutsättningar för skred (Lindberg, 2012). Dessa analyser genomförs av både SGI (Sveriges 
geotekniska institut) och kommunen. Dessa analyser består bland annat av data hämtat från 
Skredkommisionen, höjddata, data från tidigare fältundersökningar i aktuellt område och 
dessutom data från borrningar (Lindberg, 2012). Tillsammans ger de en uppfattning om var 
det kan tänkas förekomma skred. Det är framförallt längst efter vattendrag i tätorterna Köping 
och Kolsva som det sker undersökningar över markstabiliteten (Lindberg, 2012). På grund av 
bland annat de pågående klimatförändringar finns det områden i Köping som kommunen 
skulle behöva undersöka mer noggrant (Lindberg, 2012).  

Figur 15 är skapad av SGI. En motsvarande karta utefter Hedströmmen i Kolsva är under 
utredning (Lindberg, 2012). Sådana kartor över markstabilitet är kostsamma för kommunen. 
Det finns behov av fler markstabilitetskartor. En karta som motsvarar figur 15 kostar omkring 
en halv miljon kronor för kommunen. Som det framkom i figur 15 finns det flera områden 
som inte har tillfredställande stabilitet och som har förutsättningar för skred. Kommunen har 
ansökt ekonomiskt bidrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), men fått 
avslag på ansökan. Bidraget var tänkt att användas till förebyggande åtgärder (Lindberg, 
2012). Avslaget på ansökan beror på att Köpings kommun har låg prioritet i 
markstabilitetsfrågor. Detta beror i sin tur på att skred är mer vanligt förekommande i Västra 
Götaland och detta område är därför högstprioriterat (figur 7). Därför får Västra Götaland mer 
bidrag än Köpings kommun där skred är mindre vanligt förekommande (Lindberg, 2012). 
Inom skredrelaterade frågor är sammanbetet mellan kommun och Västmanlands länsstyrelse 
idag begränsad (Lindberg, 2012). Enligt Andersson (2009) har länsstyrelsen ett ansvar att se 
till att sammarbetet mellan bland annat lansstyrelsen och kommunen är tillfredställande i 
frågor om förberedande åtgärder mot skred och andra naturolyckor. 

På 1980-talet bedömdes ett område intill Hedströmmen i Kolsva ha dålig markstabilitet 
(Lindberg, 2012). Kommunen beslutade att riva några hus i området som riskerades att ta 
skada av ett eventuellt skred, istället för att investera i förebyggande åtgärder. Även idag 
behöver några hus i centrala Köping rivas på grund av att risken för skred är överhängande. 
Detta område planeras även att byggas om i framtiden till nytt bostadsområde. Innan dess 
behöver det genomföras geotekniska undersökningar och åtgärder som stabiliserar den 
ostabila marken (Lindberg, 2012).  

Under 2000- talet visade miljötekniska och geotekniska undersökningar att det fanns höga 
blyhalter i jordmassor intill Hedströmmen i Kolsva (Golder Associates, 2007). Dessa ämnen 
har kommit dit under den tidsepok som området bestod av industrier. Vid ett skred var det 
troligt att blyet skulle sprida sig till Hedströmmen. Därför genomfördes åtgärder för att 
undvika att blyet skulle sprida sig till vattendraget. Området schaktades och den förorenade 
jorden innehållande olja och andra föroreningar, samlades och deponerades. För att inte de 
farliga ämnena skulle sprida sig till vattendraget under själva arbetet användes en tätspont 
intill strandkanten. Slänten stabiliserades sedan (Golder Associates, 2007).  
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Alldeles väster om där Kölstaån och Valstaån sammanförs till Köpingsån finns ett område 
som tidigare hade förutsättningar för skred (figur 15). Detta område restaurerades för några år 
sedan och blev en park. Åtgärder som gjenomfördes var att jordmaterial schaktades iväg och 
ersattes av material som makadam och större stenar (Lindberg, 2012). Idag är makadamen 
borteroderad. Vid Köpings hamn finns också områden med förutsättningar för skred. För att 
förebygga skador har det placerats sten i området. Dessutom anlades gabioner som är en 
speciell typ av ståltråd som har som syfte att hålla kvar jorden (Lindberg, 2012). 

I avsnitt 5.1 nämndes det skred som tidigare har inträffat vid Valstaån vid Barnhemsgatan 
(figur 21). Många år efter att skredet inträffade började det genomföras åtgärder.  Detta 
område har fyllts upp med grov makadam, för att öka stabiliteten i marken (Lindberg, 2012). 
Området har blivit en park med gång- och cykelvägar och sluttningen har en svag lutning. 

 

 

Figur 21. Område intill Valstaån där ett skred tidigare har förekommit. Figuren är hämtad från SGI (2011). 
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6. Diskussion 

6.1 Tidigare skred inom kommunen 
Resultatet av studien utifrån intervju med kommunens park- och gatuchef och 
litteraturstudierna visade att det tidigare har förekommit skred inom kommunens gränser. Två 
av dessa inträffade utanför tätbebyggt område. De resterade skreden inträffade i stadsmiljö. 
Det ger en uppfattning om att skred är mer vanligt förekommande i städer. Detta kan vara en 
missvisande bild av verkligheten. Detta då det kan finnas ett mörkertal av rapporterade skred. 
I stadsmiljöer är det mer rörelse bland människor. Det är därför större chans att någon 
upptäcker ett inträffat skred. Det är även i stadsmiljö som karteringar av skred genomförts. 
Detta indikerar på att inträffade skred i de tätbefolkade områdena i kommunen är av mer 
intresse för kommunen än övriga områden av kommunen som inte karteras. I och med att det 
inte genomförs någon kartering utanför stadsgränser kan skred ha inträffat utan at någon 
registrerat detta.  Exempelvis kan det ha förekommit skred på svårtillgängliga platser där inte 
människor vanligen befinner sig. Skred kan ha inträffat på tomtmark där ägaren inte valt att 
meddela detta till kommunen. Därför kan det ha ägt rum fler skred än vad denna studie tar 
upp. Detta visar sig även då det enligt SGI:s  skreddatabas bara finns ett skred registrerat och 
de övriga källorna behandlar andra skred. Detta kan även bero på att källorna har olika 
definition på skred, som till exempel att ett skred ska överstiga en viss storlek i omfattning. 
Oregistrerade skred kan ha inträffat vid de södra delarna av kommunen där det är lerrika 
marker med låg vegetation (åkermark i figur 9) och där det är en lutning på terrängen som 
överstiger 5.71 grader (figur 11). Sådana områden finns enligt figur 9 och 11 vid vattendrag, 
vilket ökar sannolikheten för skred. Det är även troligt att det inte är så många fall av skred 
som inte har rapporterats, i och med att mänskliga aktiviteter som belastar marken är som 
mest påtagliga i stadsmiljöer.   

Alla skred som finns beskrivna i denna studie har ägt rum vid vattendragen Hedströmmen, 
Valstaån, Kölstaån och Köpingsån. Utefter dessa vattendrag har det varit erosion. Detta 
indikerar att erosion är en viktig faktor för skred att utvecklas i kommunen. Detta verifierar att 
Broms & Wong (1991) antagande att erosion är en är en bidragande orsak till att skred utlöses 
även gäller markförhållandena i kommunen. Skreden har varit små i storlek. Det kan ha varit 
en anledning till att konsekvenserna inte varit så allvarliga i alla fall. Hade det varit större 
skred är det troligt att det kunde ha fått betydligt påtagligare följder. Exempelvis för huset i 
figur 12. Trots att de flesta skadorna har varit förhållandevis små, har de stor inverkan på 
människor som vistas i skadedrabbade områden. Sättningar i vägar (figur 13) kan försämra 
framkomligheten och helhetsintrycket om stadens vägnät. Lutande träd påverkar också 
intrycket av staden. Sprickor i vägar kan sedan försämra vägars kvalité under de 
omständigheter som vatten tränger sig ner i dessa sprickor och därefter fryser och tinar under 
vinterhalvåret, så att det blir frostsprängning. Detta försämrar vägars kvalité ytterligare. 
Frostsprängning kan även försämra markstabiliteten i jorden efter ett skred. Detta då det även 
bildas sprickor i marken efter skred. Detta betyder att ett skred kan få efterföljande 
konsekvenser som påverkar säkerheten i samhället och ökar de ekonomiska kostnaderna för 
bland annat vägunderhållning.  
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Skred har även gett problem för enskilda personer, som exempelvis villaägaren till byggnaden 
i bakgrunden i figur 13. Detta ger upphov till stora skadekostnader för den enskilda individen 
och försäkringsbolag. Skredet i Kolsva år 2000 under december månad kunde ha medfört att 
människor dött. Detta om någon person befunnit sig i den byggnad som rasade samman under 
skredet. Detta visar att samhället är sårbart mot skred och att det är viktigt med 
undersökningar som påvisar otillfredsställd markstabilitet. Detta skred visar även att det är 
viktigt att undersöka hela regoliten. I detta fall bestod det översta lagret av silt och under 
siltlagret förekom lera. Utgår man bara ifrån det översta lagret (siltrika jorden) kan man utgå 
ifrån att stabiliteten i jorden är stabilare än vad den egentligen är i verkligheten, eftersom 
leran är ostabilare än silt. Att kommunen har genomfört karteringar och anlitat SGI för att 
utföra markstabilitetsundersökningar påvisar att kommunen tar ansvar över säkerheten i 
samband med skred och tar skred och deras konsekvenser på allvar.  

I avsnitt 2.1 framkom det att translationsskred framförallt förekommer i branta sluttningar och 
rotationsskred är vanligare vid flackare slänter (Girty, 2009). Utifrån figur 11 och avsnitt 3.6 
kan man utläsa att det inte förekommer branta sluttningar inom kommunen. Därför borde det 
vara vanligare med rotationsskred i det avgränsade studieområdet. Däremot visar ett skred vid 
Valstaån att det förekommer translationsskred. Därmed kan man utgå från att det finns 
förutsättningar för både translationsskred och rotationsskred inom Köpings kommun. För att 
få insikt om vad de utlösande faktorerna till de förekomna skreden har varit, skulle en mer 
omfattande studie genomföras. Detta genom att bland annat studera vädersituationen vid de 
enskilda tillfällena som skreden ägt rum. 

6.2 Områden med förutsättningar för skred 
För att undersöka vilka marker som har förutsättningar för skred genomfördes en GIS-analys i 
Köping, Kolsva och Munktorp. Denna studie utgick endast utifrån tre olika parametrar, 
nämligen jordarter, vegetation och lutning i terräng. Det framgick i kapitel 2.1 att det finns 
många fler parametrar som har inverkan på markstabiliteten och därmed skredbenägenheten i 
sluttningar. Med allt fler parametrar blir det färre utfall och mer verklighetstroget. Däremot 
skiljer sig figurerna 14 (skredbenägna marker i Köping med GIS-analys) och figur 15 
(markstabilitet utefter vattendag i Köping, enligt SGI (2011)) åt. Enligt GIS-analysen finns 
det framförallt förutsättningar för skred i stadens ytterområden och inte i närheten av 
vattendrag.  Däremot visar SGIs kartering att det är just vid stadens vattendrag som marken är 
instabil. Utifrån kapitel 6.1 där det konstaterades att erosion vid vattendrag är en viktig 
förutsättning för skred i kommunen tillsammans med att SGIs kartering och riskanalys bestod 
av både markdata, fältobservationer och avancerade analyser kan man anta att figur 15 är mer 
tillförlitlig än figur 14. Detta antagande förstärks av att samtliga skred som tidigare har 
inträffat inom kommunen har förekommit vid vattendrag. Däremot kan figur 14 vara 
användbar i framtiden för att få en generell bild av var markstabiliteten kan vara 
otillfredsställd, speciellt på grund av de pågående klimatförändringarna. Jämförs figurerna 14 
och 20 med varandra kan man se att det finns flera områden där skredbenägna marker och 
potentiella översvämningsområden överlappar varandra. Detta innebär att de redan 
skredbenägna markerna blir ännu mer instabila med högre porvattentryck. 
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Det är de tätbefolkade områdena i kommunen som har studerats med hjälp av GIS. Det 
genomfördes ingen analys över de övriga delar av kommunen. Därför kan denna studie ge en 
bild av att sannolikheten för ett skred utanför staden är obefintlig. Detta är inte helt 
verklighetstroget. För att också få en uppfattning om vilka områden som kan drabbas av skred 
i de rurala områdena behövs utförligare undersökningar. Däremot är det i städerna som de 
mänskliga aktiviteterna är mest påtagliga. Eftersom att det finns ett samband mellan fler och 
större skred i områden där människan aktivt belastar och omstrukturerar marken, kan det vara 
i städerna behovet är som störst att undersöka markstabiliteten. I figur 9 kan man urskilja att 
det finns mindre byar som är belägna utefter vattendrag och vid mark med låg vegetation eller 
åkermark. Dessa skulle kunna drabbas av skred i framtiden. 

Studien visade även att det finns områden i Kolsva som har förutsättningar för skred. 
Eftersom att Hedströmmen är utsatt för erosion och att det tidigare har förekommit skred i 
Kolsva vid Hedströmmen samt att Lindberg (2012) informerat att slänter mot vattendraget i 
Kolsva är instabila, finns det anledning att ställa sig kritisk till den genomförda GIS-analysen. 
Med fler parametrar skulle resultatet kunna bli mer verklighetstroget. Parametrar skulle 
exempelvis kunna vara data om skjuvhållfasthet, aspekt, mänskiga aktiviteter och 
grundvattennivå. För att få värde på vissa faktorer krävs fältobservationer för att till exempel 
kunna beräkna skjuvhållfastheten. 

I GIS-analysen var det höjddata (GSD-Höjddata, grid 50+) som presenterades med pixlar om 
50 50 meter. Detta innebär att analysen utgår från att varje 50 50 meter på marken är 
homogen och består av en pixels medelvärde på höjden. Detta är en generalisering som har 
stor inverkan på resultatet i denna studie. Enligt avsnitt 3.6 varierar lutningen i terrängen 
mellan 0 och 19.23 grader, utifrån höjddatan. Däremot visar avsnitt 5.1 att skredet vid 
Engelbrektsgatan och Köpingsån inträffade vid en slänt som överskred 30 graders lutning. 
Detta indikerar att det skulle ha varit tillförlitligare med höjddata med högre upplösning (än 
50 50 meter). Då skulle även sluttningar som överstiger 19.23 vara presenterade. Detta skulle 
innebära att det inte enbart var lerrika jordar som presenterade jordarter som parameter i 
analysen. Eftersom skredet i avsnitt 5.1 var över 30 grader i lutning, hade även silt och 
möjligen även mer grovkorniga jordarter kunnat användas i analysen. Detta kunde ha 
förändrat utfallet, med fler eller färre potentiella områden med otillfredsställd markstabilitet. 

6.3 Konsekvenser 
I Köping är 3.9 procent av alla byggnader i staden i riskzonen att drabbas av ett skred. 
Motsvarade siffra är 9.0 procent i Kolsva. Dessa siffror utgår från en rumslig analys med en 
buffertzon på 43 (faktiska värdet är 50) meter från skredbenäget område. Ett skred kan både 
vara i mindre och större omfattning, vilket innebär att antalet byggnader i riskzonen är färre 
eller fler än de siffror som presenteras i denna studie. Samtidigt visade studien från närheten 
av Hong Kong (Kina) att medelavståndet för ett skred är 43 meter. I Kina råder andra 
miljöförhållanden än i studieområdet. Detta kan innebära att 43 meter som buffertzon är 
olämplig i en analys med svenska markförhållanden. Detsamma gäller vägar som befinner sig 
inom riskzoner för skred. För byggnader som skadas av skred kan påföljande effekter få 
allvarliga konsekvenser. De byggnader som får sättningar och sprickor som följd av skred 
riskerar att få problem med vattenskador. Detta då vattnet kan tränga sig i huset genom 
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sprickorna. Under de perioder då temperaturen växlar mellan plus- och minusgrader kan 
frostsprängning äga rum och förstora sprickorna. Den fuktiga miljö som skapas i huset kan 
leda till mögelskador som är kostsamt och hälsofarligt. Skador på vägar kan innebära 
begränsad framkomlighet eller att vägar måste stängas av. Detta belastar andra vägar som inte 
skadats av skred.  Enligt figur 15 är det otillfredsställda marker vid andra vägavsnitt i Köping, 
än de som presenteras i figur 17. Det gäller exempelvis ett område vid väg E18 som är av 
riksintresse. Skador i vägen, som en följd av skred, påverkar många människor, både 
yrkesförare och privatpersoner. Även andra vägar i centrala Köping befinner sig på instabila 
marker. Enligt figur 15 befinner sig även hamnområdet i riskzonen att drabbas av skred. 
Skulle hamnen behöva stänga på rund av ett skred skulle det få allvariga konsekvenser ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Många industrier i regionen är beroende av hamnen för att kunna 
hålla igång sin produktion, i och med att fartyg kommer med tillverkningsmaterial och att 
företag transporterar iväg sina produkter med fartyg. Detta påverkar importen och exporten, 
både nationellt och internationellt. I figur 17 framgår det att en kort sträcka av järnvägen i 
Köping riskerar att drabbas av ett skred. Detta skulle kunna få allvarliga konsekvenser om ett 
tåg passerar platsen precis vid den tidpunkt som ett skred inträffar eller strax efter ett inträffat 
skred, innan trafikverket fått upplysning om det förekomna skredet. Skulle detta inträffa kan 
många människor skadas och dödas, samtidigt som de materiella skadorna skulle bli stora. 
Vid en urspårning finns även möjligheten att tåget hamnar i Mälaren, eftersom sjön ligger 
nära intill järnvägen. Detta skulle försvåra en räddningsaktion. Skadade i samband med skred 
vid exempelvis vägar, byggnader eller tågolyckor skulle belasta den lokala sjukvården. Detta 
gäller även om ett skred sprider föroreningar till exempelvis vattendrag. I bilaga I kan man se 
att det finns förorenade marker i skredbenägna områden (figur 15). Gifter som transporteras 
som en följd av skred kan hamna på betesmarker och jordbruksmarker vid översvämningar 
som väntas bli vanligare i framtiden. Detta får sedan människan i sig genom att äta 
betesdjuren och spannmålen. Även fiskar i vattnet kan innehålla de farliga ämnena, som 
människan sedan förtär. Även dricksvattnet kan förgiftas av föroreningarna. Beroende på vad 
det är för föroreningar, belastar det sjukvården mer eller mindre. Detta visar att samhället är 
sårbart mot skred, då människoliv kan gå förlorat och de ekonomiska förlusterna blir 
kännbara för kommunens invånare. Detta kan leda till att andra verksamheter kan behöva 
tvingas till indragningar. 

6.4 Klimat och klimatförändringar 
Denna studie har inte beaktat vädersituationen vid de tidpunkter som skreden som 
presenterades i avsnitt 5.1 (tidigare skred och deras konsekvenser) inträffade. Detta är 
intressant för att förstå klimatets inverkan på skred med de markförhållanden som råder inom 
kommunen. Därför skulle en vidare undersökning behövas. Med ett mildare klimat kan det bli 
vanligare med längre perioder med växlande plus- och minusgrader, som är en utlösande 
faktor till skred. Därför kan det bli vanligare med skred under tidig vår och sen höst. Även 
under hela perioden mellan höst och vår blir det vanligare med skred, då nederbördsmängden 
kommer att öka under vinterhalvåret och med en ökad vårflod under våren. Den ökade 
intensiteten på nederbörden hotar banvallar som finns inom kommunen. Blir porvattentrycket 
tillräckligt stort i banvallen kan ett skred utlösas. Under sommaren kan det bli mindre vanligt 
med skred, eftersom det blir torrare. Enligt figur 20 är det stora områden i Köping som kan 
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komma att översvämmas. Vid en översvämning kommer porvattentrycket att öka, vilket 
minskar stabiliteten i marken. Vid en sådan stor översvämning som presenteras i figur 20, tar 
det lång tid för jorden att torka. Det är påfrestande för marken och de krafter som verkar mot 
sluttningsprocesser. För att minska porvattentrycket i marken är en utökad dränering gynnsam 
i många områden. Detta minskar sannolikheten för ett skred i de dränerade områdena. Med 
minskat porvattentryck ökar skjuvhållfastheten. Däremot ökar erosionen vid tillflödena, i och 
med att ökad mängd vatten passerar vattendragen. Detta ökar behoven av erosionsskydd 
längst efter vattendragen, för att minska sannolikheten för att skred inträffar. För marker som 
redan idag har problem med markstabiliteten kommer problemet att bli större i framtiden med 
ökad och intensivare nederbörd. I figur 7 är Hedströmmen markerad som en av de vattendrag 
som det kan förekomma skred vid. Inträffar ett skred så att vattendraget blockeras kan det 
leda till omfattande översvämningar. 

6.5 Förebyggande åtgärder 
Studien har visat att finns flera områden i kommunen och speciellt i stadsmiljöer som har 
förutsättningar för skred. Detta ställer krav på kommunen för att upprätthålla en säker 
stadsmiljö. Skred innebär en samhällsfara för människor och kan ge upphov till stora 
konsekvenser. För att minska skadorna i samband skred är det viktigt att planera. Det är 
betydelsefullt att ha i åtanke att även marker som idag anses vara stabila och säkra kan bli 
instabila i framtiden. Därför är det viktigt med kontinuerliga kontroller av markstabilitet. 
Skred kan orsaka stora kostnader för kommunen och den enskilda individen. Men det är också 
kostsamt att genomföra åtgärder som minskar sannolikheten för skred. Det finns exempelvis 
behov av fler kartor som illustrerar identifierade områden med ostabila marker. Eftersom 
dessa kartor är kostsamma är det avgörande hur mycket pengar de lokala politikerna är villiga 
att investera i skredrelaterade frågor. Brist på investeringar kan vara en anledning till att 
områdena som identifierades ha förutsättningar för skred år 1983 (bilaga I) än idag anses ha 
otillfredsställd markstabilitet. Att kommunen inte får bidrag till förebyggande åtgärder mot 
skred är en indikation på att Köpings kommun idag inte av nationellt intresse, utifrån 
skredrelaterade frågor. Detta kan komma att ändras i framtiden om skred blir allt vanligare i 
kommunen. Att samarbetet mellan kommun och länsstyrelse inte är utvecklat kan ge upphov 
till konflikter angående ansvar för skredrelaterade frågor. Dessutom går dem miste om 
varderas kunskap och erfarenhet inom ämnesområdet. Att erosion är en viktig faktor som 
utlöser skred innebär att det är viktigt att inte bara fokusera på att förebygga skred utan också 
erosion. Detta genom att inrätta erosionskydd. Detta skydd ämnar minska erosionsskadorna. 
Som en följd av minskade erosionsskador blir det  även minskad sannolikhet för skred. Det är 
även viktigt att underhålla erosionsskydd och även de skydd mot skred som anlagts, 
exempelvis borteroderad makadam. I det förebyggande arbetet är det även viktigt att ha en 
budget som täcker kostnader för exempelvis reparationsskador för skadade vägar och 
kostnaden för att ta bort lutande träd som kan utgöra en fara för samhället. Restaureringen vid 
bland annat Valstaån och Barnhemsgatan visar att det går att kombinera skyddande åtgärder 
mot skred med andra syften som i detta fall en park som fungerar som rekreationsområde. Det 
är viktigt att undersöka gamla som nya industriområden för att se om det finns föroreningar i 
marken och om dessa marker i så fall är instabila. Detta minskar risken att föroreningarna 
sprider sig till människor och djur.  
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7. Slutsats 
Denna studie visar att det tidigare har förekommit skred i Köpings kommun. Dessa skred har 
inträffat i sluttningar mot vattendrag, framförallt inom Köping och Kolsva. Konsekvenserna 
av skreden har varit i mindre omfattning. Vägar och byggnader har skadats och 
belysningsstolpar och träd lutar som en följd av skred. Ingen människa har omkommit i något 
skred. Enligt SGI (2011) är det störst sannolikt att skred kommer att förekomma vid 
vattendragen Valstaån, Kölstaån och Köpingsån inom tätorten Köping samt utefter 
Hedströmmen i Kolsva. Däremot visar GIS-analysen att det framförallt är i Köpings norra till 
sydöstra ytterområden som har marker med förutsättningar för skred. I Kolsva finns de 
skredbenägna områdena främst i ortens nordvästra del. Anledningen till de olika resultaten är 
olika undersökningsmetoder och parametrar, samt att SGI endast har borrat längst efter 
vattendragen. I Munktorp identifierades inga områden med förutsättningar för skred. 

Konsekvenserna av ett framtida skred beror på vart skredet äger rum. Exempelvis kan 
människor dödas/skadas, dricksvatten förgiftas, byggnader och vägar skadas och tåg kan 
spåra ur. Detta kan medföra små till stora kostnader för samhället. GIS-analysen visade att 3.9 
procent av Köpings byggnader riskerar att drabbas av skred. I Kolsva är motsvarande siffra 
9.0. Vad det gäller vägnätet kan 147 vägavsnitt i Köping och 74 vägavsnitt i Kolsva drabbas 
av ett framtida skred. På grund av de pågående klimatförändringarna kommer det troligtvis bli 
vanligare med skred inom kommunen. Detta som ett resultat av ökad och intensivare 
nederbörd som höjer porvattentrycket i jorden. För att minska kostnaderna för skador som 
uppkommer i samband med skred och arbeta för människors säkerhet, genomförs olika 
arbeten inom kommunen som ska förebygga skred. Arbeten som genomförs är exempelvis 
karteringar och stabilitetsmätningar av marken. Vid vissa områden som har förutsättningar för 
skred, schaktas jordmassor bort och ersätts av bland annat makadam. 
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Bilaga I: Identifierade skredbenägna områden år 1983 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Illustration över de områden som identifierades ha förutsättningar för skred år 1983. Bilden är 
hämtad från Köpings kommun (2012a). 
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Bilaga II: Flödesscheman till GIS-analyser 
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Flödesschema 1: Skredbenägna områden i Köping 
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Flödesschema 2: Byggnader och vägar i riskzon i Köping 
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Flödesschema 3: Skredbenägna områden i Kolsva 
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Flödesschema 4: Vägar och byggnader i riskzonen i Kolsva 
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Flödesschema 5: Skredbenägna områden i Munktorp 
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Bilaga III: Innehållsförteckning till stabilitetskarteringskarta 
 

 

 

 (Källa: SGI, 2012) 
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