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ABSTRACT 

Stability and runoff conditions in coarse grained sediments are depending mainly on topography, 

soil properties, groundwater conditions and vegetation type and cover. Landslides and debris flow 

may be triggered by for instance heavy or long duration of precipitation or by changes in the 

vegetation cover. It has been observed for several years that different forest activities like clear 

cutting and tracks from forest machines, building of forest roads, soil scarification, ditching and 

other activities changing run off conditions have caused severe erosion, landslides and debris 

flows affecting roads and buildings. Erosion due to forest activities may also lead to negative 

influences on water quality in streams and rivers.  

A methodology for general identification of slope areas which have prerequisites for landslides 

and/or debris flow and thereby are sensitive to changes in vegetation cover has been developed. 

The basis for the methodology is different layers in a geographical information system, such as 

slope inclination, length of slope, soil type, gully formations, water courses, type of vegetation 

cover and consequences (within a given distance). Criteria for these different layers are given and 

combined into a sensitivity map. The intention is to produce a map easy to understand also by non-

scientists.  

The methodology has been tested in two areas in Sweden. Changes in vegetation cover have been 

done in the areas in connection with clear cutting and exploitation for ski resorts. By using the 

methodology, slopes and gullies have been identified as sensitive to changes in vegetation cover. 

The methodology and the results from the tests are presented in the paper. 

Keywords: slope stability, forest management, GIS, erosion, vegetation cover 

 

1 INLEDNING 

Stabilitets- och avrinningsförhållanden för 

slänter och raviner i friktionsjord påverkas 

framförallt av topografi, jordens tekniska 

egenskaper, grundvattennivåer, nederbörd 

och växlighetens typ och omfattning.  

Vegetationsförändringar orsakade av 

avverkning, markberedning, gallring, 

dikning, spårbildning från tunga maskiner 

samt anläggning av vägar, skidpister och 

bebyggelse påverkar vattenförhållandena 

såväl på som i marken. Detta leder ofta till att 

avrinningen på markytan ökar och att vattnet 

tar nya vägar som i sluttande terräng kan dra 

med sig stenar, block, träd och orsaka kraftig 

erosion och ras. Avverkning orsakar en 

förhöjd grundvattenyta i marken vilket 

försämrar stabiliteten i slänter. Dessutom 

leder avverkning, markberedning och 

spårbildning till att rötterna i marken dör och 

därmed försvinner den sammanbindning av 

jorden som rötterna bidrar med, vilket kan 

utlösa ras. Erosion leder dessutom till 

mailto:karin.lundstrom@swedgeo.se


Geohazards and slope stability 

NGM 2016 - Proceedings 1224 IGS 

grumling av vatten, vilket påverkar 

vattenkvalitéten liksom flora och fauna i 

vattnet negtivt. Klimatförändringen som 

väntas medföra både torka, häftig nederbörd 

samt avsaknad av tjäle vintertid, ökar 

riskerna för ras, skred och erosion ytterligare. 

Sverige har en landareal av 407 310 km
2
 

(SCB, 2015) och av denna är cirka 75 % 

täckt av morän (SGU, 2015). Ytterligare 

några procent är täckta med annan grov-

kornig jord. Av totala landarealen utgörs ca 

69 % av skogsmark och 57 % klassas som 

produktiv skogsmark (Riksskogstaxeringen, 

2015). Som produktiv skogsmark räknas, i 

Sverige, skogsmark med en tillväxt av över 

1 m
3
sk/ha och år. Inom dessa områden får 

skogsbruk bedrivas. Överlappet mellan mark 

där skogsbruk bedrivs eller som utsätts för 

exploatering och de områden som är täckta 

av morän är stort. Det föreligger därför ett 

behov av att översiktligt identifiera vilka 

områden som kan ha förutsättningar för ras 

och/eller slamströmmar och som därmed kan 

vara känsliga för vegetationsförändringar. 

Detta för att minska risken för negativa 

konsekvenser på vägnät, bebyggelse och 

vattenkvalitéten. Framtagen metodik är 

avsedd att inom Sveriges stora areal 

lokalisera känsliga områden. 

I British Columbia finns en metodik 

framtagen för identifiering av känsliga 

områden i en stegvis ökande detaljeringsgrad, 

se B.C. Ministry of forests (1999). De 

kriterier som beskrivs där för att avgränsa 

områden definieras i termer av lutning, 

jordtyp i markytan, jordlagrens textur, 

jordmäktighet, morfologi, fuktförhållanden 

och pågående geomorfologiska processer. 

Indelning sker i olika stabilitetsklasser där 

slänter brantare än 32 samt släntområden 

som lutar mellan 21-32 och är djupt 

urskurna av raviner, anges som potentiellt 

känsliga områden. För raviner finns dessutom 

kriterier för att bedöma sannolikhet att 

rasmassor från ovanliggande branta områden 

når ravinen och där orsakar en slamström. 

Høydal et al (2013) beskriver värdering av 

skogen i Norge som skydd mot ras och 

slamströmmar. Där anges att det kan finnas 

förutsättningar för jordskred om 

släntlutningen är större än 20. Längs bäckar 

och i raviner bör geomorfologiska former, 

avrinningsområdets egenskaper, skogens 

eventuella skyddande egenskaper och 

bäckens transportkapacitet analyseras för att 

värdera förutsättningar för slamströmmar. 

Man skriver även om behovet att värdera om 

det finns lösa jordmassor som kan rasa i eller 

nedanför skogen som ska avverkas. 

2 FRAMTAGEN METODIK 

Metodiken för identifiering av områden som 

kan vara känsliga är uppbyggd av ett antal 

GIS-skikt. Dessa utgörs av jordart, 

lutningsförhållanden, vattendrag, 

ravinformationer, slänthöjd, vegetationstyp 

och konsekvenser. Genom att kombinera 

kriterier för de olika skikten har en 

känslighetskarta arbetats fram.  

2.1 GIS-skikt 

Jordarter har identifierats från digitala 

jordartskartan framställd av Sveriges 

geologiska undersökning. Kartorna är 

framtagna med olika noggrannhet och i olika 

skalor över Sverige. Kartorna har förenklats 

genom att slå ihop jordarter med liknande 

egenskaper, exempelvis har olika 

grovkorniga sväm- och älvsediment slagits 

samman och likaså grovkorniga postglaciala 

och glaciala sediment. 

Lutningar, ytformer, slänthöjd och storlek på 

ytor har identifierats från nationella 

höjdmodellen framställd av Lantmäteriet. 

Höjdmodellen har en noggrannhet i medeltal 

av 0,2 m i höjd och 0,5 m i plan. 

För identifiering av olika typer av mark-

användning har använts fastighetskartan, 

framställd av Lantmäteriet, samt karta som 

visar områden avverkade de senaste 15 åren 

framställd av Skogsstyrelsen, Kartorna har 

förenklats genom att slå ihop områden med 

liknande egenskaper. 

Från digitala fastighetskartan, framställd av 

Lantmäteriet, har konsekvenser i form av 

bebyggelse, vägar, vattendrag och sjöar 

identifierats. 
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2.2 Kriterier 

Kriterier för områden känsliga för 

vegetationsförändringar har arbetats fram för 

de olika GIS-skikten.  

Från jordartskartan har områden med berg i 

dagen och lera sorterats bort eftersom 

vegetationen inte anses har någon påverkan 

på stabiliteten inom dessa områden. Områden 

med erosionskänslig morän har översiktligt 

identifierats och kommer utgöra en extra 

indikator på känslighet.  

Slänter med en lutning av mer eller lika med 

25 anses ha förutsättningar för ras. Detta 

bygger på stabilitetsberäkningar för slänter 

med en grundvattenyta 1 m under markytan, 

antagande om en glidyta med en tjocklek 

mellan 1 och 3 m, en slänthöjd mellan 15 och 

20 m och med en friktionsvinkel på mellan 

30 och 40. För fall med en friktionsvinkel 

på 30 ansattes i beräkningarna även ett 

kohesionsintercept lika med 5 kPa för att 

återspegla en siltjord. Beräkningar visar på 

säkerhetsfaktorer kring 1,0 för dessa 

förhållanden och därför har sådana slutt-

ningar ansetts vara känsliga för vegetations-

förändringar. Den valda lutningen motsvarar 

ungefär ett medelvärde av de lutningar, 21-

32, som redovisas av B.C. Ministry of 

forests (1999). 

Baserat på stabilitetsberäkningarna sattes 

även kriteriet att slänter ska ha en höjd av 

minst 15 m. 

För att slänter med en lutning av minst 25 

och med en höjd av 15 meter ska anses som 

känsliga har även ett kriterium för områdets 

storlek ansatts. Detta kriterium sattes till 

500 m
2
.  

Bäckar har ansetts ha förutsättningar för 

slamströmmar om bäcken går i en 

ravinformation som är högst 50 m bred och 

med slänter på båda sidor om bäcken som 

lutar minst 25 och är minst 5 m höga. 

Dessutom krävs att bäckens botten lutar mer 

än 2 och att ravinformationen har en yta av 

minst 50 m
2
. Bakgrunden till kriterierna 

bygger på erfarenheter från inträffade 

slamströmmar i Sverige. Alla bäckar med 

dessa kriterier utsätts inte för slamströmmar 

utan kriterierna är satta med viss 

säkerhetsmarginal. Förändringar av 

vegetationsförhållandena inom ett avstånd av 

200 m från en utpekad ravin anses kunna 

påverka avrinningsförhållandena och öka 

faran för slamströmmar. 

Ytor som saknar vegetationstäckning, 

områden där tidigare jordrörelser har inträffat 

eller områden som tidigare utpekats att ha 

förutsättningar för jordrörelser, kommer 

utgöra en extra indikator på känslighet.  

Konsekvenser i anslutning till slänter som 

uppfyller ovan givna kriterier, har ansetts 

vara de som ligger nedanför och ovanför 

slänten inom ett avstånd av högst 250 m då 

släntlutningen är mellan 10 och 25, se 

Figur 1.Error! Reference source not 

found.Konsekvenser i anslutning till raviner 

som uppfyller ovan givna kriterier, har 

ansetts vara de som ligger inom 25 m från 

bäcken och inom bäckens avsättningsområde. 

Avsättningsområdet har satts till ett område 

där bäcken lutar mindre än 2 och har en yta 

av minst 2 500 m
2
, se Figur 2.  

De olika skikten kombineras till en 

känslighetskarta. På känslighetskartan delas 

områden in i tre klasser; inte känslig, känslig 

och extra känslig. I denna artikel redovisas 

resultatet för två testområden för klasserna 

känslig eller inte känslig för vegetations-

förändringar. Känsliga områden är områden 

markerade med brun, röd och lila färg. 

Övriga områden anses inte känsliga för 

vegetationsförändringar. Karta där även den 

tredje klassen, extra känslig, redovisas är 

under utarbetning och redovisas inte i denna 

artikel.  
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Figur 1. Kriterier för identifierade ytor och konsekvenser i släntområden. 

 

Figur 2. Kriterier för identifierade ytor och konsekvenser i ravinområden. 
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3 RESULTAT 

Metodiken har hittills använts i två olika 

områden i Sverige; Sälenfjällen och Lernäs, 

se Figur 3. 

 
Figur 3. Läget för de två testområdena; 

Sälenfjällen och Lernäs. 

3.1 Testområde Sälenfjällen 

Sälenfjällen är Sveriges sydligaste 

fjällområde, se Figur 3. Området 

karaktäriseras av runda fjäll som når upp till 

knappt 1 000 m.ö.h, se Figur 4. Fjällens övre 

delar, från cirka 800 möh, är kalfjäll. I 

dalgångarna mellan fjällen rinner bäckar som 

i vissa områden skurit sig ner i landskapet. 

Flera ravinformationer och kanjoner 

förekommer. Sluttningarna har på många 

ställen lutningar som överstiger 25.  

Sälenfjällen är hårt exploaterade med 

skidpister, fritidshus, skid- och 

vandringsleder och infrastruktur.  

 

Figur 4. Vy över del av Sälenfjällen. 

Den huvudsakliga jordarten i området är 

morän som på många ställen är grovkornig. 

Berg i dagen och tunna jordtäcken 

förekommer framförallt på fjällens övre 

delar. I dalgångarna återfinns isälvssediment 

och torv. För Sälenområdet finns digital 

jordartskarta i skala 1:100 000.  

I bäckar samt i schaktade och på kala 

släntytor syns spår av erosion och 

slamströmmar. I sluttningar ner mot raviner 

och kanjoner inträffar ibland snöskred. I 

slutet av augusti 2015 kom cirka 90 mm 

nederbörd på 12 timmar över delar av 

området, vilket medförde ras, 

översvämningar, bortspolade trummor och 

erosion, se Figur 5 till Figur 7. 

Hela området där metodiken testats har en yta 

av 183 000 ha och täcker även områden söder 

och öster om själva fjällområdet. Vid analys 

av området enligt framtagen metodik har 991 

ha (cirka 0,5 %) kriterier som innebär att de 

är känsliga för vegetationsförändringar, se 

Figur 8. Inom identifierade områden återfinns 

konsekvenser framförallt i form av vägar och 

bebyggelse men även påverkan på vattendrag 

nedströms. Resultat från analys av området 

kring Flatbäcken i norra Sälenfjällen 

redovisas i Figur 9. Denna bäck identifieras 

som att ha förutsättningar för slamströmmar. 

Vid bäcken finns konsekvenser i form av tre 

vägar där bäcken passerar under i trummor. 

Vid en eventuell slamström kan trummorna 

sätta igen och spolas bort. 
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Figur 5. Ras i slänt söder om Sälenfjällen i 

samband med regnoväder september 2015.  

Foto: Jan-Olov Mattsson, Lima besparingsskog. 

 

Figur 6. Högt flöde i Sälen vid regnoväder 

september 2015. Foto: Erik Stigsmark, 

Trafikverket. 

 

Figur 7. Erosion och bortspolad trumma vid 

regnoväder september 2015. Foto: Jan-Olov 

Mattsson, Lima besparingsskog 

3.2 Lernäs  

Lernäs ligger på västra sidan om Klarälven. 

Långa och branta sluttningar sträcker sig upp 

mot höjderna både på västra och östra sidan 

om Klarälven, se Figur 10. Höjdskillnaden 

mellan älven och höjderna i väster är cirka 

250 m och lutningen varierar i den brantaste 

delen ner mot älven med mellan 25 och 38. 

Morän har stor utbredning inom de högre 

liggande delarna av området. Moränen är i 

allmänhet sandig-siltig eller sandig. Närmare 

Klarälven återfinns glacial grovsilt och 

finsand samt svämsediment. Flera bäckar 

rinner genom området och i de glaciala 

avlagringarna har bäckarna skurit ner och 

bildat ravinformationer. Bebyggelse och 

infrastruktur är i huvudsak lokaliserad i 

anslutning till älven. 

I sluttningarna längs Klarälvsdalen är ras, 

erosion och slamströmmar vanligt 

förekommande. Ett utsnitt ur SGU:s databas 

över inträffade ras i grovkornig jord och 

förekomst av ravinformationer visas i Figur 

11.  
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Figur 8. Resultat från analys av testområdet Sälenfjällen. Röda områden i kartan visar översiktligt 

identifierade områden som kan ha förutsättningar för ras eller slamströmmar. 

 

Figur 9. Identifierad bäck, Flatbäcken, med förutsättningar för slamströmmar. Konsekvenser i form av tre 

vägar. 
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Figur 10. Vy över Klarälvsdalen. 

På våren 2014 inträffade ett ras som 

utvecklades till en slamström i Lernäs, se 

Figur 11 och Figur 12. Slamströmmen drog 

med sig träd och jordmassor ner mot en 

allmän väg och slänten nedanför vägen 

rasade ner mot älven. Vid platsen för 

slamströmmen fanns ingen vägtrumma. I 

sluttningen, cirka 100 m ovanför vägen, hade 

ett skogsområde gallrats och en traktorväg 

anlagts på skrå i sluttningen. Dessa ingrepp 

kräver inget myndighetstillstånd i Sverige. 

Gallringen orsakade en ökad avrinning och 

vattnet infiltrerades i marken i läget för 

traktorvägen. Det ökade grundvattentrycket 

orsakade troligen raset och efterföljande 

slamström. Händelsen har utretts av 

Trafikverket och den finns presenterad av 

Hellstrand (2014). 

 
Figur 11. Ras och ravinformationer i Lernäs från 

SGU:s databas samt ras och slamström 2014.  

 

Figur 12. Slamström i Lernäs 2004. 

I området kring Lernäs där metodiken testats 

har en yta av 760 ha. Vid analys av området 

enligt framtagen metodik har 42 ha (drygt 

5 %) kriterier som innebär att de är känsliga 

för vegetationsförändringar, se Figur 13. I 

området finns även bäckraviner med 

förutsättningar för slamströmmar. Inom 

identifierade områden återfinns konsekvenser 

i form av en väg och påverkan på Klarälvens 

vattenkvalitét. 

Skogsstyrelsen har inom identifierade 

känsliga områden i Lernäs skattat 

virkesvolymer. För analysen användes en 

rasterprodukt som grundar sig på 

laserskanningen från nationella höjddatan, 

NH, och provytor från riksskogstaxeringen. 

Totalt finns inom områdena (totalt 42 ha) en 

virkesvolym av 10 600 m
3
.  

4 DISKUSSION 

Framtagen metodik är tänkt att användas för 

att översiktligt identifiera områden som kan 

ha förutsättningar för ras och/eller 

slamströmmar och därmed vara känsliga för 

vegetationsförändringar. Dessutom ska 

metodiken ge indikationer på vilka områden 

som är extra känsliga beroende på jordens 

sammansättning och tidigare inträffade 

händelser. Resultatet ska framförallt 

användas av myndigheter (exempelvis 
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Länsstyrelser, kommuner, Trafikverket, 

Skogsstyrelsen). Delar av resultaten kommer 

även göras tillgängligt och förståligt för 

markägare, maskinförare, skogsentre-

prenörer, skogsförvaltare och andra 

myndigheter.  

Till kartan kommer det att kopplas råd och 

anvisningar för hur arbeten i områden 

klassade som känsliga eller extra känsliga 

kan utföras. Det kan exempelvis handla om 

att inte avverka hela sluttningen vid samma 

tillfälle, att undvika underröjning, att leda 

vatten till ett icke känsligt område, att dämpa 

vattenhastigheten eller undvika körskador. 

Inom svenskt skogsbruk råder kunskapsbrist 

och ovana att hantera instabila marker. 

Utbildning liksom diskussion och 

medvetandegörande av hela problematiken 

krävs därför. Som framgår av presenterade 

resultat över testområdena påverkas 

produktiv skogsmark av problematiken. 

Anpassningar av skogsbruksåtgärder inom 

dessa områden i syfte att bibehålla ett 

vegetationstäcke kan snabbt leda till minskad 

produktion och därmed inkomstbortfall för 

den drabbade markägaren, varför alternativa 

skötselformer, som inte medför betydande 

ökande kostnader, är viktiga att arbeta fram. 

Kartan visar vilka sluttningar som kan ha låg 

säkerhet mot stabilitetsbrott och i vilka 

bäckar som slamströmmar kan uppkomma. 

Dock visar den inte att stabiliteten är låg eller 

att slamströmmar kommer inträffa. Det bör 

även noteras att det kan finnas områden 

utanför de av metodiken identifierade 

områdena som har förutsättningar för ras; 

exempelvis slänter påverkade av yttre laster 

eller erosion från is, vind eller fartygstrafik. 

Resultaten ska därför endast användas som 

en indikation på att det, vid förändringar av 

vegetationstäcket eller annan markpåverkan 

inom dessa områden, bör vidtas försiktighets-

åtgärder. 

 

Figur 13. Resultat från analys av områden i Lernäs som kan vara känsliga för vegetationsförändringar.
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Det geologiska underlaget som används i 

metodiken är av varierande noggrannhet och 

digitala jordartskartor finns inte över hela 

landet, vilket är en brist. Moränens 

sammansättning finns endast för vissa 

områden angiven på SGU:s kartmaterial och 

utbredningen av erosionskänslig morän har i 

de flesta områden därför endast kunnat tas 

fram översiktligt. 

Vid utarbetning av GIS-beräkningarna har 

svårigheter uppstått bland annat med kriteriet 

för slänthöjd. Med slänthöjd avses 

höjdskillnad mellan högsta och lägsta 

punkten i släntens fallriktning. För raviner 

avses höjdskillnaden i riktning vinkelrätt mot 

bäcken. Kring raviner har slänthöjden ett 

lägsta värde om fem meter använts, medan 

lägsta värdet för slänthöjden för långa, branta 

sluttningar har satts till 15 meter. Beräk-

ningen av slänthöjden för sluttningarna har 

gjorts genom att med stöd från den nationella 

höjdmodellen (NH) beräkna lägsta respektive 

högsta punkt inom varje sluttning respektive 

ravinslänt. Differensen mellan dessa värden 

ger ett teoretisk värde på slänthöjden. 

Förutsättningarna för att detta värde för 

slänthöjden ska vara korrekt är att det lutar 

huvudsakligen i en riktning. När det gäller 

slänthöjder för ravinformationer kring 

vattendrag, blir det beräknade värdet nära det 

tänkta om vattendraget ligger i relativt plan 

terräng. När det gäller raviner som ligger 

längsmed en sluttning, blir det beräknade 

värdet på slänthöjden inte alltid det som 

avsetts, då slänthöjden beräknas som 

skillanden mellan lägsta och högsta punkten 

inom området. Detta är viktigt att ha i åtanke 

för resultatets noggrannhet och kan innebära 

att ravinformationer med lägre slänthöjd än 

de 5 meter faller ut vid användning av 

metodiken . Ett annat problem som varit svårt 

att lösa har varit att lutningen för bruna 

områden uppströms röda områden inte 

kunnat styras. Således kan vissa av dessa luta 

i motsatt riktning jämfört med sluttningen 

inom det röda området. 

Stabiliteten för sluttningar i grovkornig jord 

påverkas i hög grad av grundvattennivån. Det 

finns idag ingen möjlighet att bestämma 

aktuell grundvattennivå i ett visst område 

annat än genom mätningar av i jorden 

installerade grundvattenrör. Kunskapen i 

Sverige om vanligt förekommande nivåer i 

sluttningar saknas och inga mätningar utförs 

kontinuerligt. Detta är en brist och mer 

kunskap skulle kunna tillföra viktiga data för 

metodiken. 

Metodiken är under framtagande. I slutet av 

nästa år (2016) kommer den finnas tillgänglig 

för några myndigheter och ska testköras 

under några år. Därefter kommer en 

utvärdering och eventuell anpassning att 

krävas. Det kan exempelvis visa sig att 

orimligt stora områden klassas som känsliga 

eller att konsekvenser inte faller ut som tänkt.  
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Med framtagen metodik kan områden som 

skulle kunna vara känsliga för vegetations-

förändringar identifieras. Vid förändringar 

inom dessa områden, exempelvis avverkning, 

gallring, dikning, spårbildning från tunga 

maskiner samt anläggning av vägar och 

bebyggelse, bör faran för ras och slam-

strömmar beaktas. Även om nuvarande 

metod troligen ger en bra indikation över var 

det finns riskområden så måste metodiken 

användas skarp under ett antal år, för att 

sedan utvärderas och justeras. Det finns ett 

behov av att förbättra GIS-beräkningarna, 

förbättra kartunderlag samt att mäta och 

analysera grundvattennivåer i branta slänter. 
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