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Förord
Samhället behöver anpassas till den pågående klimatförändringen. Det finns en stor mängd befintlig bebyggelse och infrastruktur som behöver anpassas för att klara förändringen av bland annat
temperatur, nederbörd och vattenflöden samt stigande havsnivåer. Dessutom behöver samhället ta
hän-syn till klimatförändringen och dess konsekvenser vid planering av ny bebyggelse och infrastruktur.
Anpassningsarbetet är komplext eftersom det inbegriper flera olika ämnesområden, osäkerheter
över långa tidsperspektiv och för att det bygger på kunskap som ständigt uppdateras, i och med att
klimatforskningen utvecklas i snabb takt. För effektiv klimatanpassning krävs inte bara planeringsunderlag och beslutsstöd som är flexibla, ämnesövergripande och tar hänsyn till lokala variationer,
utan som också gör det möjligt att samordna olika åtgärder på regional nivå.
Statens geotekniska institut (SGI) ska bidra till en hållbar samhällsutveckling inom det geotekniska
området och bidra till att miljökvalitetsmålen nås genom att minska riskerna för ras, skred och
stranderosion samt effektivisera plan- och byggprocessen. SGI ska ta fram ny kunskap, samla och
sprida befintlig kunskap i samhället samt stödja myndigheter och kommuner med expertrådgivning.
Den här studien utgör en delstudie i ett forskningsprojekt som finansierats av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). Forskningsprojektet har letts av projektledare Jonas Olsson
vid SMHI och ytterligare extern samarbetspartner har varit Tonje Grahn vid Karlstads universitet.
Den här delstudien har utförts vid SGI och letts av Charlotte Cederbom. Projektgruppen i delstudien har bestått av Mattias Andersson, Ramona Kiilsgaard, Karin Lundström och Lisa Van Well.
Ytterligare personer som bidragit i arbetet är Linda Blied, Jan Fallsvik och Jim Hedfors.
Publikationen har externgranskats av Jonas Olsson, Charlotta Pers och Göran Lindström vid SMHI
samt Barbro Landenmark Näslund vid MSB. Ytterligare sju personer i den externa referensgruppen
har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rapporten (Peter Berg, Tomas Landelius och Håkan
Marcusson vid SMHI, Hans Bäckman vid Svenskt Vatten, Sofia Palmgren vid Karlstads kommun,
Lennart Edvardsson vid Sunne kommun, Erica Storckenfeldt vid Jönköpings kommun).

Undertecknad har beslutat att ge ut publikationen.
Linköping i december 2015

David Bendz
Forskningschef
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Sammanfattning
Under åren 2011-2015 genomfördes ett forskningsprojekt som syftade till att utreda möjligheterna
att använda nya högupplösta nederbördsprognoser med fokus på intensiv nederbörd för mer
högupplösta hydrologiska prognoser. SGI:s roll i projektet har varit att undersöka hur SMHI:s varningsinformation används idag och vilka ytterligare funktionaliteter som skulle öka dess nytta när
det gäller att förebygga negativa konskevenser av slamströmmar. I den här rapporten redovisar vi
SGI:s del av projektet.
Slamströmmar är en form av snabb massrörelse som kan skapa stor materiell förstörelse då de uppträder i bebyggd miljö. De orsakas ofta av intensivt ytvattenflöde som leder till erosion och mobilisering av lösa jordar och stenar i branta släntar. Slamströmmar kan också startas av nästintill vattenmättade ytliga jordskred i branta sluttningar. Kortvarig, intensiv nederbörd uppträder ofta lokalt,
medan långvariga nederbördshändelser ofta uppträder över större geografiska områden. Kortvarig,
intensiv nederbörd är därför svårare att prognostisera än långvarig nederbörd. SMHI:s varningsinformation för väderhändelser är ännu inte utformad så att den tar hänsyn till eller kan varna specifikt för kortvariga, intensiva skyfall eller väderhändelser i kombination med markförhållanden som
kan ge upphov till slamströmmar, även om den förbättrade upplösningen i tid och rum i kombination med SMHI:s hydrologiska modell teoretiskt möjliggör det.
I den här publikationen presenterar vi ett antal förslag som syftar till att optimera nyttan för kommuner av SMHI:s befintliga varningsinformation för väderhändelser i Sverige när det gäller tilllämpning mot slamströmmar. Vi baserar förslagen på en litteraturgenomgång om kunskapsläget när
det gäller tidiga varningssystem för snabba jordrörelser i Europa, en intervjustudie av kunskapsläget och hanteringen av SMHI:s varningsinformation i svenska kommuner, samt på en detaljstudie
av nederbördsmönstret i Åre kommun.
Slutsatser vi drar från den översiktliga, och på intet sätt heltäckande, litteraturstudien är att det
finns forskning och praktisk erfarenhet i Europa att nyttja vid utformning av varningsinformation
med tillämpning mot slamströmmar. För att utforma tillförlitlig varningsinformation med tillämpning mot slamströmmar så krävs antingen (I) detaljerade geotekniska indata i kombination med
detaljerade nederbördsdata, alternativt (II) högupplösta korttidsprognoser för nederbörd kombinerat
med väldefinierade tröskelvärden för vattenföring i strömfåran. De korta ledtider som slamströmmar är förknippade med utgör en stor utmaning när det gäller att utforma ett system för varningsinformation samt för utformning av prognosverktyg för nederbörd och vattenföring.
Enligt FN:s definition så ska ett tidigt varningssystem vara ”människor-centrerat” och innefatta
kunskap om riskerna, processer för analys och övervakning, kommunikation av varningar samt den
lokala förmågan att agera på varningarna. Vi fokuserade främst på de två sistnämnda kriterierna i
den intervjustudie vi genomförde med de 10 kommuner som har störst potentiell slamströmsproblematik. Slutsatser vi drar från litteraturstudien är att alla kommuner ser nyttan av SMHI:s varningsinformation. De kommuner som upplever att de har problem med slamströmmar använder
SMHI:s befintliga varningsinformation för väderhändelser, framför allt den meteorologiska varningsinformationen. Kommunerna har erfarenhet av att lokal, intensiv nederbörd inte alltid har
prognosticerats i förväg och man har behov av att upplösningen i prognossystemet förbättras. Mer
högupplösta vattenflödesprognoser specifikt för känsliga avrinningsområden, där man vet om att
det kan inträffa slamströmmar, skulle också vara till nytta för kommunerna. Kommunerna har rutiner för att agera då en varning utfärdas från SMHI. Man har dock inte tillräckliga rutiner för uppföljning av inträffade händelser och utvärdering av sitt eget agerande.
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Åre är den kommun i Sverige som troligen drabbas mest frekvent av slamströmmar i bebyggda
områden och där spåren av tidigare slamströmmar är mest uppenbara i den bebyggda miljön. Samhället Åre är lokaliserat vid foten av Åreskutan, i nedre delen av Mörviksåns avrinningsområde. Vi
placerade ut två nederbördsmätare och registrerade nederbördsintensiteten under två år i avrinningsområdet. Uppmätt nederbördsdata har jämförts med de nederbördsdata som SMHI samlar via
automatiska väderstationer och radarstationer en bit därifrån. Baserat på våra nederbördsmätningar
drar vi slutstasen att den nederbördsmängd som registreras i SMHI:s permanenta väderstation i
Järpströmmen inte bör ses som representativ för nederbördsmängden som faller i Mörviksåns avrinningsområde. Nederbördintensiteten varierar stort mellan de högre och lägre delarna i Mörviksåns avrinningsområde. För att göra en tillförlitlig prognos av nederbördsmängden i avrinningsområdet behövs kontinuerliga mätserier från toppregionerna. Schablonvärdet för den orografiska
effekten på 10 % ökning av nederbörden per 100 höjdmeter är generellt inte lämplig att använda i
det här avrinningsområdet och bör brukas med försiktighet i fjälltrakterna vid prognostisering av
förväntad nederbördsmängd och förväntat vattenflöde. Uppföljning av inträffade intensiva, kortvariga nederbördstillfällen i avrinningsområdet bör göras baserat på högupplöst data med information
om nederbörd inom 15-minutersintervall.
Slutligen föreslår vi en målbild där kommuner med potentiell slamströmsproblematik känner till
farorna och förebygger negativa konskevenser av slamströmmar som sker till följd av intensiv nederbörd på ett lämpligt sätt. Det innebär att centrala myndigheter har relevant kunskap och information om slamströmmar och vad som kan trigga dem, samt att informationen sprids till kommunerna på ett bra sätt. Erfarenheten och behoven som finns i kommunerna ligger till grund för myndigheternas kunskapsuppbyggnad och informationsinsatser. Målbilden innebär också att det finns en
adekvat varningsinformation för kortvarig, intensiv nederbörd som inbegriper konsekvensen slamström, och som tar hänsyn till lokala förhållanden i och kring de områden som kan drabbas.
Med utgångspunkt från den här målbilden och de resultat vi fått i den här studien så formulerar vi
ett antal förslag till kommuner och myndigheter samt lämnar förslag på fortsatt forskning och utveckling.
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Summary
During 2011-2015, a research project was conducted with the aim to investigate if high-resolution
precipitation forecasts with a focus on intensive rainfall can be used for improving hydrological
forecast resolution. SGI’s role in the project was to investigate how the warning information provided by SMHI is applied today and what additional functionalities could increase its usefulness for
preventing negative consequences of debris flows. In this report we present SGI’s part of the research project.
Debris flows are a rapid form of mass movements that can cause extensive material damage when
they appear in built environments. They are often caused by intensive surface water flow which
leads to erosion and mobilization of loose soils and boulders on steep slopes. Debris flows can also
be initiated by nearly water- saturated, shallow landslides on steep slopes. Short-term, intensive
precipitation often occurs locally, while long-term precipitation events often occur over more extensive, geographical areas. Short-term, intensive precipitation events are therefore more difficult
to predict than long-term precipitation events. The warning information for weather events provided by SMHI is not yet designed to warn for short-term, intensive rainfall events or weather events
in combination with ground conditions that can trigger debris flows. This is the case even though
the improved resolution in time and space in combination with SMHI’s hydrological model enables
it in theory.
In this publication we present a number of suggestions with the aim to optimize the benefit of
SMHI’s existing warning information for weather events with regard to how municipalities’ handle
debris flows. We base our suggestions on a literature study of early warning systems for landslides
in Europe, an interview survey on how SMHI’s warning information is perceived and used among
Swedish municipalities, and a detailed study of precipitation patterns in the Åre municipality.
The conclusions we draw from the general, and by no means complete, literature study are that
there are research and practical experiences in Europe that can be useful when developing warning
information that can be applied to the handling of debris flows. Developing reliable warning information requires; either (I) detailed geotechnical input data in combination with detailed precipitation data, or (II) high resolution, short-term precipitation forecasts combined with well-defined
thresholds for the water flow in the stream channel. The short lead times characteristic for debris
flows are a major challenge when developing a warning system as well as when designing forecasting tools for precipitation and water flow.
According to the UN definition, an early warning system should be people-centered and include
knowledge of the risks, processes for analysis and monitoring, communication of warnings plus the
local capability to respond to the warnings. We focused mainly on the two latter criteria in the interview study we conducted among the 10 Swedish municipalities with the most severe potential
debris flow problems. Conclusions drawn from the interview survey are that all municipalities understand the benefit of SMHI’s warning information. Municipalities that are aware of their problems with debris flows, use the warning information provided by SMHI, especially the meteorological warning information. Many municipalities have experienced that local, intensive precipitation
has not always been predicted in advance, and they call for improved resolution in the forecasting
system. Municipalities also see the potential benefit of improved, high-resolution predictions of
water flows in vulnerable catchments areas where debris flows are known to occur. Most municipalities have routines for responding to the SMHI warnings. However, they do not have sufficient
resources for a follow-up of events that have occurred, or for the evaluation of the actions taken in
response to warnings.
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Åre is the Swedish municipality that probably has been most affected by debris flows in built areas
and where traces of previous debris flows are most obvious in the built environment. The village of
Åre is located at the foot of the Åre Mountain, in the lower part of the Mörvik river catchment. We
placed two tipping buckets at different sites and registered the precipitation intensity in the catchment area during a two-year period. The precipitation data we obtained were compared with precipitation data that SMHI gather through automatic weather stations plus a radar station at a distance from the observation site. Based on our precipitation measurements and comparison, we conclude that the precipitation volume that has been registered at the SMHI weather station in Järpströmmen should not be considered as representative for the precipitation volume in the Mörvik
river catchment. There is a considerable variation in precipitation intensity between the elevated
and lower parts of the Mörvik river catchment. Continuous data series from the top regions are
necessary for making a reliable forecast of the precipitation volume in the catchment. The general
estimate of the orographic effect at 10 % precipitation increase every 100 meters is generally not
suitable as an estimate in this catchment, and should be used with caution in the mountain regions
of Sweden when forecasting expected precipitation volume and expected water flow. A follow-up
of intensive, short-term precipitation events in the region should be conducted based on high resolution data with information about precipitation volumes at 15 minute intervals.
Finally, we propose a generalized, future objective whereby municipalities with potential debris
flow problems are aware of the hazards and can prevent negative consequences of debris flows
triggered by rainfall events in a suitable manner. This objective implies that central authorities have
relevant knowledge and information about debris flows and their triggers. Additionally, this information must be communicated to the municipalities in a suitable manner. The experiences and
needs of the municipalities should be the basis for the knowledge accumulation and information
dissemination for the authorities. Furthermore, the objective implies that there is adequate warning
information for short-term, intensive precipitation in place; a warning system which considers both
the consequence debris flow and takes into account local conditions within and around vulnerable
catchments.
Based on this general objective and the results we obtained in this study, we propose a number of
suggestions to municipalities and central authorities for further work. Finally, we give suggestions
on further research and development work.
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1. Inledning
1.1

Bakgrund

Under åren 2011-2015 genomfördes forskningsprojektet High-resolution precipitation forecasts for
hydrological risk assessment: a new warning system som hade det ursprungliga syftet att utveckla
en varningstjänst för intensiv nederbörd. SGI:s uppgift i projektet var från början att optimera nyttan av SMHI:s varningstjänst för Sveriges kommuner när det gäller att förebygga och minska negativa konsekvenser av slamströmmar i bebyggda områden. Då projektet erhöll kraftigt reducerad
finansiering så omformades också projektets syfte. Det nya syftet blev att utreda möjligheterna att
använda nya högupplösta nederbördsprognoser med fokus på intensiv nederbörd för mer högupplösta hydrologiska prognoser. SGI:s nya uppgift i projektet blev att undersöka hur SMHI:s varningsinformation används idag och vilka ytterligare funktionaliteter som skulle öka dess nytta när
det gäller hantering av slamströmmar.
Projektet finansierades av Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) och drevs som ett
samarbetsprojekt mellan SMHI (projektledning), Karlstads universitet och SGI. I den här rapporten
redovisar vi SGI:s del av projektet och lämnar förslag på hur kommuner och myndigheter kan arbeta vidare för att optimera nyttan av SMHI:s vädervarningsinformation när det gäller en tillämpning mot slamströmmar. För en summering av hela projektet, se slutrapport som kommer att finnas
tillgänglig på MSB:s webbportal.
Intensiv nederbörd kan orsaka flera typer av naturolyckor, till exempel översvämningar, ras, skred
och slamströmmar. I den här studien fokuserar vi på slamströmmar eftersom det är en relativt
okänd naturolyckstyp i Sverige, den triggas ofta av intensiv nederbörd, och för att den i sin tur kan
orsaka översvämning samt mycket snabb och våldsam förödelse.

Slamströmmar
Slamströmmar (eng. debris-flows) definieras som en form av snabb massrörelse i vilken en kombination av lös jord, sten, organiskt material, luft och vatten mobiliseras som en lös sörja som rinner
nedför sluttningen (Cruden & Varnes 1996). De orsakas ofta av intensivt ytvattenflöde, som i sin
tur orsakats av kraftig nederbörd eller kraftig snösmältning, och som leder till erosion och mobilisering av lösa jordar och stenar i branta släntar. Slamströmmar kan också startas av nästintill vattenmättade ytliga jordskred i branta sluttningar.
Jordmaterialet i slamströmmen kan variera i storlek från lera upp till massiva block, material som
har en starkt eroderande verkan längs strömfåran och som deponeras när bäckravinen flackar av.
Ofta dras buskar och träd med i slamströmmen och förödelsen nedströms kan bli mycket stor.
Slamströmmar orsakar årligen dödsfall och enorma materiella skador runt om i världen.
Intresset för slamströmmar är stort i länder som drabbas ofta, bland andra Japan, USA, Kanada,
Nya Zeeland samt alpländerna i Europa (se bland andra Coussot & Meunier 1996; Jakob & Hungr
2005; Viberg et al. 2002 och referenser däri). Ett omfattande arbete inom EU har gjorts när det
gäller prognos- och varningsinformation för snabba jordrörelser som bland annat ytliga jordskred
och slamströmmar, ett arbete vi sammanfattar översiktligt i Kapitel 2. Forskning kring slamströmmar har även bedrivits i Sverige under en längre tid, dock främst med fokus på utvecklingen i ett
geologiskt tidsperspektiv (till exempel Nyberg 1985; Rapp & Nyberg 1981; Jonasson & Nyberg
1998; Lundkvist 2005).
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I Sverige har flera slamströmmar inträffat de senaste decennierna som resulterat i betydande skador
på bebyggelse och infrastruktur. Ett exempel är slamströmmen i Mörviksravinen, Åre den 5 juni
2003 som bland annat orsakade översvämning, kollaps av delar av kanalen genom samhället och
bortspolning av vägtrummor (Rankka & Fallsvik 2004). Ett annat exempel är slamströmmen i Ånn
den 30 juli 2006 som spolade bort en 8 meter hög järnvägsbank samt vägbanken till E14 (Lundström & Persson 2010), se Figur 1.1. Under den kraftiga snösmältningen i Norrbotten och Västerbotten i mitten av maj 2010, frigjordes stora mängder lösmassor i form av slasklaviner, skred och
slamströmmar. Skadorna på vägnätet blev omfattande och kostnaderna för reparationer med mera
uppgick till närmare 100 miljoner kronor. Ett häftigt skyfall efter långvarig torka drabbade Jönköping den 26 juli 2013, vilket triggade slamströmmar som täppte igen dagvattensystem och orsakade
stor materiel förödelse i de centrala delarna av staden.

Figur 1.1 Slamström i Ånn 2006 som förstörde en vägbank och en järnvägsbank.
Foto: Morgan Göransson Lind

Det finns ett behov av att kunna förebygga negativa konsekvenser av slamströmmar även i Sverige,
trots att det inte är en lika vanligt förekommande naturolycka som i många andra länder.

SMHI:s varningsinformation
Kortvarig, intensiv nederbörd uppträder ofta lokalt, medan långvariga nederbördshändelser ofta
uppträder över större geografiska områden. Kortvarig, intensiv nederbörd är därför svårare att prognostisera än långvarig nederbörd. De varningar som utfärdas idag, och som har relevans för slamströmmar, gäller väderhändelser med risk för negativa konskevenser i samhället. SMHI är den
myndighet som utfärdar väderrelaterade varningar och varningarna bygger på flera olika typer av
kriterier, till exempel intensiv nederbörd och höga vattenflöden.
13 (42)
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När det MSB-finansierade forskningsprojektet startade så baserades SMHI:s varningar på nederbördsprognoser som hade jämförelsevis låg rumslig upplösning (10 gånger 10 km). För att prognosticera kraftig, kortvarig nederbörd så krävs en betydligt högre upplösning. De prognosverktyg
SMHI utvecklat under de senaste åren möjliggör för närvarande en upplösning som är 2,5 gånger
2,5 km (SMHI 2015a).
En utvärdering av en av SMHI:s prognosmetoder för kortvarig, intensiv nederbörd, den så kallade
KNEP1, visar att endast 20 % av de intensiva, kortvariga regnen som studerades prognostiserades
på rätt geografisk plats för en ledtid på tre timmar. Träffsäkerheten var ännu lägre för en ledtid på
åtta timmar och obefintlig för en ledtid på 24 timmar (Olsson et al. 2013a). Studien visade dock
också att intensiv nederbörd ofta förekom i närheten av den prognosticerade positionen/tidpunkten
för händelsen. Utvärderingen lyfte ett fundamentalt problem med att prognosticera intensiv nederbörd. Det är otroligt svårt att få prognosen att identifiera exakt rätt plats och tid.
SMHI:s system för varningsinformation är ännu inte utformat så att det tar hänsyn till eller kan
varna specifikt för kortvariga skyfall eller väderhändelser i kombination med markförhållanden
som kan ge upphov till slamströmmar, även om den förbättrade upplösningen i tid och rum i kombination med deras hydrologiska modell teoretiskt möjliggör det.

1.2

Syfte

I den här publikationen presenterar vi ett antal förslag som syftar till att optimera nyttan för kommuner av SMHI:s befintliga system för varningsinformation i Sverige när det gäller tillämpning
mot slamströmmar. Förslagen baseras på en litteraturgenomgång om kunskapsläget om tidiga varningssystem för snabba jordrörelser i Europa, en analys av kunskapsläget och hanteringen av
SMHI:s varningsinformation i svenska kommuner, samt på en detaljstudie av nederbördsmönstret i
Åre kommun. Åre är den kommun i Sverige som drabbas mest frekvent av slamströmmar i dagsläget.
Syftet med litteraturgenomgången var att få en grov bild av kunskapsläget i Europa samt att identifiera kunskapskällor som aktörer i Sverige kan dra nytta av när det gäller förebyggande arbete med
slamströmmar. Vi analyserade kunskapsläget och hanteringen av SMHI:s varningsinformation i
svenska kommuner med potentiell slamströmsproblematik för att få en bild av förbättringsbehov
och behov av kunskapsspridning i landet. Slutligen genomfördes också en mer tekniskt inriktad
detaljstudie i Åre kommun i syfte att kunna ge input av mer teknisk art till SMHI:s varningsinformation på en plats som drabbas frekvent av slamströmmar. Två nederbördsmätare placerades i det
kuperade avrinningsområdet Mörviksån för att få en uppfattning av det faktiska nederbördsmönstret i området. SMHI har inte någon automatisk väderstation i närheten utan mäter nederbörden i
området med hjälp av radarmätningar.

1.3

Avgränsningar

Budgeten för SGI:s del i forskningsprojektet var mycket begränsad. Därför valde vi att göra hårda
avgränsningar när det gäller metodik och arbetsinsats. Litteraturgenomgången genomfördes samtidigt som ett omfattande europeiskt forskningsprojekt på samma tema slutredovisades. Resultatet
från det stora EU-projektet (SafeLand) är vår huvudsakliga källa till information om kunskapsläget
på EU-nivå. Sammanfattningen vi presenterar i den här rapporten är således inte på något sätt hel-

1

KNEP används inte operationellt utan endast i forskningssyfte.
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täckande för kunskapsläget i Europa utan ger just en grov bild av kunskapsläget och förslag på
källor till ytterligare kunskapsinhämtning.
Analysen av kunskapsläget och hanteringen i svenska kommuner är avgränsad till de 10 kommuner
vi bedömt har störst potentiell slamströmsproblematik. Bedömningen bygger i sin tur på resultat
från den stabilitetskartering i grovkorniga jordar som MSB utför i ett antal utvalda kommuner.
Under detaljstudien i Åre kommun framkom tidigt att en kontinuerlig övervakning av vattenflödet i
Mörviksån hade varit betydelsefull, men det fanns inte resurser inom ramen för det här projektet att
genomföra en sådan kontinuerlig övervakning. Därför är vädermätningarna i Åre begränsade till
enbart nederbördsmätningar. Nederbörden har uppmätts i Åre kommun under två års tid och under
den period på året då risken för isbildning i nederbördsmätarna varit som lägst.

2. Utblick i Europa – en litteraturstudie
Tidiga varningssystem (”early warning systems”) för snabba jordrörelser är i drift i flera länder för
att minska konsekvenserna av ytliga jordskred och slamströmmar. Slamströmmar hanteras generellt
som en undergrupp i det engelska begreppet landslide, ett begrepp som i svensk översättning oftast
får benämningen jordskred. Slamströmmar startar dessutom ofta i form av ett mindre, och ännu ej
vattenmättat, ytligt jordskred. Vi kommer i det här kapitlet därför att presentera information som i
svensk översättning rör varningssystem för jordskred generellt men som egentligen är direkt relevant för en svensk applikation av varningsinformation med fokus på slamströmmar.
Varje skredkänslig plats är unik och ett stort utbud av varningssystem har därför utvecklats för
regional eller lokal användning beroende på till exempel jordskredens storlek, ledtid som krävs för
varning, potentiella konsekvenser etc. Ingen eller mycket begränsad harmonisering av de olika
varningssystemen och systemen för datainsamling hade genomförts innan det EU-finansierade
(FP7) projektet SafeLand startade 2009. Projektgruppen bestod av 27 institutioner från 13 europeiska länder. Projektet avslutades 2012 och en sammanfattning av projektet samt länkar till alla publikationer finns nedladdningsbar på EU-kommissionens webbplats2.
I den här rapporten använder vi en fri översättning av den engelska terminologi som användes i
SafeLand-projektet och vi presenterar en liten del av resultatet från arbetsområdet nr 4 i SafeLandprojektet. Arbetsområde nr 4 fokuserade på utveckling av övervakningsteknik - särskilt system för
tidig varning, fjärranalys och deras tillämpningar. Arbetet resulterade i riktlinjer för tidiga varningssystem i Europa (SafeLand D4.8). Riktlinjerna är baserade på sju resultatpaket (”deliverables”), bland annat en översyn av verktyg för väderprognoser i korta tidsperspektiv för användning
i prognoser av ytliga jordskred (SafeLand D4.2), en grundlig genomgång av metoder för upptäckt,
kartläggning och övervakning av jordskred (SafeLand D4.6) samt en översikt av befintliga tidiga
varningssystem för jordskred som är i drift (SafeLand D4.8).
De här arbetspaketeten anser vi är viktiga informationskällor både för svenska myndigheters arbete
med prognosverktyg och vägledning för förebyggande hantering av slamströmmar, samt för kom-

2

http://cordis.europa.eu/publication/rcn/14519_en.html. Här finns även kontaktuppgifter till huvudansvarig
för SafeLand-projektet.
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muner och andra aktörers generella kunskapsuppbyggnad och eventuellt framtida arbete med lokala
varningssystem för slamströmmar.

2.1

Definitioner

FN-organet UNISDR definierar tidiga varningssystem som ”den kapacitet som behövs för att generera och sprida aktuella och meningsfulla varningar så att individer, samhällen och organisationer
som hotas av en fara kan förbereda sig och agera på ett lämpligt sätt, och i tillräckligt god tid, för
att minska risken för skada eller förlust”.
Ett tidigt varningssystem med människan och samhällets bästa i fokus (”people-centred”) ska behärska följande fyra element (UNISDR 2007):





Kunskap om riskerna (risk = sannolikhet x konsekvens)
Övervakning, analys och prognoser av farorna
Kommunikation eller spridning av varningar
Lokal förmåga att agera på de varningar som mottagits

Uttrycket "end-to-end” varningssystem används för att betona att varningssystem måste spänna
över alla steg från upptäckt av fara till samhällets agerande. SMHI:s varningstjänst inbegriper inte
alla steg och benämns därför som varningsinformation.
Det finns två typer av tidiga varningssystem för jordskred. Ett ”pre-trigger” varningssystem ger en
varning när ett så kallat tröskelvärde har uppnåtts, och det finns en uppenbar fara för att ett jordskred ska utlösas, till exempel vid kraftig nederbörd. Ett ”post-trigger” varningssystem ger en varning i samband med att ett jordskred faktiskt startat, till exempel i den inledande delen av en bäckravin.

2.2

Befintliga varningssystem i Europa

En översikt av befintliga tidiga varningssystem för jordskred har gjorts baserat på material från 14
institutioner i åtta länder och ungefär 23 nätverk för övervakning (SafeLand D4.8). Man kom fram
till att trots att vattnet var den dominerande fysiska utlösaren av de jordskred som observerats (i 87
% av övervakningssystemen) så använde bara drygt hälften av varningssystemen hydrogeologi som
ett förundersökningskriterium för att utforma varningssystemen.
Användningen av sensorer för att övervaka förskjutning i marken, vinkelförändring, vattennivåförhållanden, väder och/eller seismisk aktivitet varierar en hel del. Vanligast är övervakning av förskjutning med hjälp av så kallade extensometrar och/eller GNSS3 antenner samt övervakning av
väder med hjälp pluviometrar. Vattenståndsförhållanden i och ovan marken mäts med piezometrar
(i 24 % av övervakningssystemen) och/eller flödesmätare (i 9 % av övervakningssystemen).
Tröskelvärdena som används för att definiera larmnivåer baseras normalt på utvärderingen av olika
sensorer och en experttolkning av stabilitetsförhållanden (SafeLand D4.8). Sammanställningen,
som gjordes inom SafeLand-projektet, visar att de flesta tidiga varningssystemen använder automatiska system och tröskelvärden som baseras på flera olika övervakningssensorer (det vill säga inte
bara nederbördsmätare). Mindre än hälften av de tröskelvärden som används beaktar dock inte

3
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minsta upplösningsnivå och nivåer för brus. Endast ett fåtal av varningssystemen beaktar flera alternativa scenarier på trolig händelseutveckling.
Olika sätt för att utfärda varningar till befolkningen används, vanligast är radio och sms. Ledtiderna
är från 10 minuter (vid varning för slamströmmar) till 72 timmar (vid varning för bergras). De
flesta av övervakningssystemen (87 %) rapporterar att de haft problem under installation och underhåll av sensorer, främst till följd av svåra plats- och väderförhållanden. Frågor som inte ingick i
sammanställningen, men som är viktiga frågor när det gäller utformningen av varningssystem, är
hur tröskelvärdena för larmnivåer definieras, hur tillförlitliga de är, om varningslarmen som gått ut
var betrodda av mottagarna och hur många falska larm som genererats (SafeLand D4.8).

2.3

Prognosmetoder

Prognoser av korttidsnederbörd är attraktiva i tidiga varningssystem för jordskred, eftersom de
förutsäger intensiteten i nederbörden för tidsintervall som är relevanta för att förutsäga tröskelvärden för regn. Men prognoserna av korttidsnederbörd är också inexakta på grund av den kaotiska
och övergående karaktären hos intensiv, kortvarig nederbörd och det faktum att nederbörden inte är
direkt kopplad till skredförekomst (SafeLand D4.8).
Åtminstone en studie har kunnat definiera ett tröskelvärde för avrinning i en strömfåra (channel
runoff) som utlöser slamströmmar baserat på mätning och observation i ett verkligt avrinningsområde (Berti et al. 2000; Berti & Simoni 2005). Ponziani et al. (2011) definierade ett förfarande för
jordskredsvarning som bygger på en kombination av tröskelvärden för regn och uppskattningar av
markfuktighetsförhållanden för en region i Italien där dokumentation av omfattande jordskred är
tillgänglig för en lång tidsperiod.
HIRESSS är en nyutvecklad programvara för stabilitetssimuleringar som används i tidiga varningssystem. Programvaran kombinerar hydrologiska och geotekniska förutsättningar för numerisk modellering av jordskredsstabiliteten. Den använder nederbördsdata som dynamisk indata och anger
tryckhöjden i marken som en störning till en geoteknisk stabilitetsmodell, som i sin tur beräknar
säkerhetsfaktorn i sannolikhetstermer (Rossi et al. 2013).

2.4

Slutsatser



Det finns forskning och praktisk erfarenhet i Europa att nyttja när det gäller utformning av
varningssystem för slamströmmar och varningsinformation med tillämpning mot slamströmmar.



För att utforma ett tillförlitligt och robust varningssystem för slamströmmar så krävs antingen (I) detaljerade geotekniska indata i kombination med detaljerade nederbördsdata, alternativt (II) högupplösta korttidsprognoser för nederbörd kombinerat med väldefinierade
tröskelvärden för vattenföring i strömfåran.



De snabba ledtider som slamströmmar är förknippade med utgör en stor utmaning när det
gäller att utforma ett tidigt varningssystem samt för utformning av prognosverktyg för nederbörd och vattenföring.
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3. Tillämpning av varningsinformation i
Sverige – en intervjustudie
Vi har genomfört en intervjustudie för att få en bild av kunskapsnivån i landet när det gäller slamströmmar och SMHI:s varningsinformation för väderhändelser, samt vilka ytterligare funktionaliteter som skulle öka dess nytta. I det här kapitlet presenterar vi kortfattat hur SMHI:s nuvarande
varningsinformation är uppbyggt och redovisar den intervjustudie vi genomfört.

3.1

SMHI:s varningsinformation

I Sverige är det SMHI som kontinuerligt utvecklar och förvaltar den varningsinformation för väderhändelser som finns i landet. Varningar går ut till allmänheten samt skickas direkt till räddningstjänsterna i kommunerna då en väderhändelse förväntas få stora negativa konsekvenser för samhället. SMHI använder sig för närvarande av tre varningsklasser (SMHI, 2015b):
Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket
stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information
på internet, radio eller TV.
Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV.
Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för
en del samhällsfunktioner.

De klasser som redovisas ovan är definierade med avseende på flera olika typer av kriterier och
utfärdas både till havs, till sjöss, på land och som fjällvarningar. I tabell 3.1 listas de typer av kriterier som SMHI definierat för att en landvarning ska utfärdas (SMHI 2015c) och som SGI anser är
relevanta när det gäller tillämpning mot slamströmmar. Vi har valt bort de kriterier som rör hetta,
isbildning, samt gräs- och skogsbrandfara. I Tabell 3.2 listas det urval av kriterier SMHI definierat
för fjällvarningar (SMHI 2015c) och som SGI anser är relevanta när det gäller slamströmmar. Vi
har valt bort kriteriet stark kyleffekt.
SMHI förtydligar även konsekvenser av väderhändelserna, till exempel översvämning, men lyfter
inte konsekvensen slamströmmar specifikt. Konsekvenserna som SMHI identifierat finns listade i
Tabell 3.1 och 3.2 tillsammans med definitioner samt konsekvenser.

18 (42)

SGI Publikation 25

Tabell 3.1 SMHI:s kriterier som krävs för att en landvarning ska utfärdas, och som är relevanta för slamströmmar. Texten är referat från SMHI, 2015c.
Typ av kriterie

Klass

Definition

Konsekvens

Stormbyar

3

Vindbyar över 30 m/s.

Farligt att vistas ute. Omfattande skador på
skog och byggnader med mycket stora störningar i trafik och elförsörjning

Orkanbyar

3

Vindbyar över 33 m/s

Farligt att vistas ute. Omfattande skador på
skog och byggnader med mycket stora störningar i trafik och elförsörjning.

Extremt höga flöden

3

Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkom- Medför allvarliga översvämningsproblem.
mer i snitt vart femtionde år.

Snöfall som kan ge
mycket kraftig
3
drivbildning

Snömängder över 25 mm (i
smält form) inom 12 timmar i
kombination med frisk vind
(över 8 m/s).

Kan medföra stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i eloch teleförsörjningen.

Mycket stora snömängder

Snömängder över 35 mm (i
smält form) inom 12 timmar.

Kan medföra stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i eloch teleförsörjningen.
Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog och risk
för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.

3

Stormbyar

2

Vindbyar över 25 m/s.

Mycket stora
regnmängder.

2

Regnmängder mer än 70 mm Mycket stor risk för översvämningar i källare,
inom 24 timmar över ett större dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk
område.
för översvämmade vägar.

Snöfall som kan ge
2
kraftig drivbildning

Snömängder över 12 mm (i
smält form) inom 12 timmar i
kombination med frisk vind
(över 8 m/s).

Medför stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Stora snömängder 2

Snömängder över 20 mm (i
smält form) inom 12 timmar.

Medför stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.
Mycket omfattande och frekvent åska som
medför mycket stora störningar i el- och telefontrafiken. Kan även innebära mycket kraftiga
vindbyar och skyfallsliknande regn.

Mycket kraftig åska 2

Mycket höga flöden

2

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkom- Översvämningsproblem på utsatta ställen.
mer i snitt vart tionde år.

Mycket hårda
vindbyar

1

Vindbyar över 21 m/s

Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan
innebära problem för höga fordon.

1

Snöfall över 5 mm (i smält
form) inom 6 timmar
Snöfall över 2 mm (i smält
form) inom 6 timmar

Risk för halka på vägar.

Snöfall
Tidigt/sent snöfall

Stora regnmängder 1

Kraftig åska

1

Höga flöden

1

Regnmängder mer än 35 mm
Risk för stora vattensamlingar, överfyllda daginom 12 timmar över ett större
vattenledningar och översvämmade källare.
område.
Omfattande och frekvent åska som medför
stora störningar i el- och telefontrafiken. Lokalt
kan det även innebära mycket kraftiga vindbyar
och skyfallsliknande regn.
Höga flöden i vattendrag på en
nivå som uppkommer i snitt
Kan medföra mindre översvämningsproblem.
vartannat år.
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Tabell 3.2 SMHI:s kriterier som krävs för att en fjällvarning ska utfärdas, och som är relevanta för slamströmmar. Texten är referat från SMHI 2015c.
Typ av kriterie

Klass

Definition

Konsekvens

Storm

2

Medelvind över 25 m/s.

Mycket svårt att gå upprätt. Vid lös snö
obefintlig sikt.

Orkan

2

Medelvind över 32 m/s.

Mycket svårt att gå upprätt. Vid lös snö
obefintlig sikt.

Hård vind med
snödrev eller
nederbörd Varnas endast mellan 1 oktober och
30 april.

1

Medelvind över 14 m/s tillsammans med minst 5 mm
nederbörd (i smält form) inom
12 timmar, alternativt medelvind över 14 m/s tillsammans
med snödrev

Medför ofta dålig sikt.

Mycket hård
vind.

1

Medelvind över 18 m/s

Svårt att förflytta sig. Vid lös snö uppstår
snödrev vilket medför problem att orientera
sig.

Mycket hård vind
med nederbörd
Varnas endast
under sommarhalvåret, mellan
1 maj och 30
september.

1

Medelvind över 18 m/s tillsammans med nederbörd
över 5 mm (i smält form)
inom 12 timmar.

Metoder för observationer och prognos
SMHI har flera observations- och prognosmetoder till sin hjälp för att utfärda varningarna som är
relevanta när det gäller slamströmmar. Här summerar vi kortfattat vilka metoder man använder för
nederbördsobservation och för prognos av hög vattenföring.
Nederbörden observeras dels i mätstationer och dels med hjälp av radar. SMHI har 750 mätstationer för nederbörd runtom i landet. De flesta mätstationerna är manuella och mätarna läses av en eller
två gånger per dygn. 120 stycken av mätstationerna är automatiska och mäter nederbörden varje
kvart. Enligt information på SMHI:s webbportal (SMHI 2015d) så är den automatiskt uppmätta
nederbörden vanligtvis något lägre än den manuellt uppmätta nederbörden i de fall både manuella
och automatiska mätstationer finns på samma plats. En sannolik, bidragande orsak som anges är att
automatstationer ofta har en mer öppen och vindutsatt placering än manuella stationer.
SMHI samlar även in nederbördsmätningar med hjälp av radar. Med hjälp av radardata från våra
grannländer skapas en radarkomposit som sträcker sig utanför landets gränser och som används i
prognosticeringen av nederbörd. Radarkompositen är dock inte helt komplett i fjälltrakterna. I fjälltrakterna försvårar även den ojämna topografin mätningarna, och felaktiga radarekon genereras i
anslutning till vissa bergstoppar. Styrkan med radardata är att nederbördens geografiska utbredning
kan följas i detalj över tiden. Mätningen av nederbördsmängden är däremot inte lika tillförlitlig. En
metod för att korrigera radarkompositen har utvecklats så att den blir mer tillförlitlig och användbar
(Berg et al. 2015). En utvärdering av högupplöst data som genererats med den nya metoden
PTHBV-radar visar på god överensstämmelse med nederbörd som uppmätts i automatiska väderstationer (Berg et al. 2015).
Prognoserna för hög vattenföring bygger på prognoser som görs med hjälp av den hydrologiska
modellen S-HYPE. Den första versionen av S-HYPE kom 2008, men modellen utvecklas kontinuerligt av SMHI. Den senaste versionen heter S-HYPE 2012 och modellerar för närvarande 36 692
olika delavrinningsområden i Sverige. I modellen använder man olika markklasser, vilket är en
kombination av markanvändning och jordart, och för närvarande används 60 olika markklasser.
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Indata i modellen är bland annat dygnsmedelvärden flödesmätningar som görs upp till var 15e minut på 324 platser i landet, interpolerade nederbörds- och temperaturmätningar samt prognoser för
förväntad nederbörd framåt i tiden. Nämnas bör att även äldre prognosmetoder som HBV och
HYPE används ibland, för en beskrivning se Bergström 1976; Lindström et al. 1997 och Lindström
et al. 2010.
SMHI:s nuvarande prognoser för nederbörd bygger på prognoser som görs med hjälp av olika regionala och globala meteorologiska modeller, och som i liten eller ingen utsträckning nyttjar nederbördsobservationer från mätstationerna i Sverige som indata.

3.2

Metodik intervjustudie

Vi har med hjälp av intervjustudien analyserat hur SMHI:s nuvarande varningsinformation för höga
vattenflöden och intensiv nederbörd används i de kommuner som har slamströmsproblematik. Syftet med undersökningen var att kunna förbättra SMHI:s varningsinformation för väderhändelser
och i förlängningen ge kommuner bättre möjlighet att skydda sig mot slamströmmar. Som Kapitel
2 påpekade, ska ett komplett tidigt varningssystem vara ”människor-centrerat” och innefatta kunskap om riskerna, processer för analys och övervakning, kommunikation av varningar samt den
lokala förmågan att agera på varningarna. Vi fokuserar främst på de två sistnämnda kriterierna i
den här intervjustudien.
Vi valde ut de tio kommuner, som vi bedömer har störst potentiell slamströmsproblematik i nuläget, och ställde ett antal frågor som rör deras nyttjande av SMHI:s varningsinformation. Med
slamströmsproblematik menar vi att det finns både förutsättning för slamström samt potentiella
konsekvenser inom bebyggda områden om en slamström inträffar.

Urval av kommuner
Vårt urval av kommuner gjordes baserat på utfallet av de översiktliga stabilitetskarteringar som
MSB utför avseende grovkorniga jordar. Stabilitetskarteringarna begränsas till bebyggda områden
eftersom det är områden där det uppenbart finns potentiella konsekvenser om slamströmmar sker.
Tågordningen i MSB:s stabilitetskartering är uppbyggd så att kartering sker länsvis där de kommunerna i de kraftigast drabbade länen karteras först. Inventeringen av utsatta områden i kommunerna
(förstudie) samt de efterföljande fältundersökningarna av aktuella slänter och raviner (huvudstudie)
genomförs av SGI på uppdrag av MSB. Ytterligare information om stabilitetskarteringarna finns på
MSB:s webbplats (MSB 2015).
Stabilitetskarteringarna i grovkorniga jordar resulterar i ett antal utpekade slänter och raviner som
klassas avseende behovet av ytterligare undersökningar. De bedömningsklasser som används presenteras i Tabell 3.3. För att välja ut de tio kommuner som vi skulle kontakta så inventerade vi
antalet raviner och slänter som klassats som 1 eller 2 i de kommuner som hittills stabilitetskarterats.
I Tabell 3.4 redovisar vi resultatet av urvalet samt den titel respektive kontaktperson vi intervjuade
hade vid intervjutillfället.
Tabell 3.3 MSB:s bedömningsklasser vid övergripande stabilitetskartering i grovkorniga jordar.
Bedömningsklass

Behov av detaljerad utredning

1

Angeläget utredningsbehov föreligger. Området bör hållas under kontroll.

2

Utredningsbehov föreligger. Området bör hållas under kontroll.

3

Inget utredningsbehov föreligger, men området bör hållas under kontroll.

4

Inget behov av ytterligare utredning eller kontroll föreligger.
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Tabell 3.4 Antalet slänter och raviner i varje kommun som fått bedömningsklass 1 eller 2 samt den titel
respektive kontaktperson vi intervjuade hade vid intervjutillfället i de 10 högst prioriterade kommunerna.
Kommun

Antal slänter och raviner inom
bebyggda områden

Titel på kontaktperson

Åre

23

Säkerhetssamordnare

Härjedalen

13

Platschef

Jönköping

11

Brandingenjör

Malung-Sälen

8

Beredskapssamordnare

Torsby

7

Räddningschef

Kramfors

4

Insatsledare

Sundsvall

4

Utvecklingsstrateg

Hagfors

3

Räddningschef

Leksand

3

Säkerhetssamordnare

Örnsköldsvik

3

Personal på kommunens alarmeringscentral

Härnösand

2

Borlänge

1

Ludvika

1

Sollefteå

1

Älvalen

1

Upplägg intervjuer
Under september-oktober 2014 skickade vi ut en kort enkät till de tio kommuner vi hade valt ut.
De som inte svarade fick en påminnelse via e-post samt ett telefonsamtal. Uppföljningsfrågor ställdes för att förtydliga några av svaren som inkommit. Det kom in svar från åtta av kommunerna. De
kommuner som inte svarade är Malung-Sälen och Hagfors.
Efter en sammanställning av enkätsvaren och en presentation av de preliminära svaren ställdes
följdfrågor till tre av kommunerna: Åre, Örnsköldsvik och Jönköping. Följdfrågorna ställdes under
december 2014 och februari 2015.
Frågorna som skickades ut och som följdes upp via telefonsamtal valdes ut i samråd med bland
annat SMHI. Frågorna i den inledande enkäten var indelade i fem teman:


Kunskap om slamströmmar



Kunskap om SMHI:s varningsinformation



Kommunernas agerande vid vädervarning



Typ av uppföljning på agerandet inom kommunen



Förbättringsbehov

Frågor valdes för att undersöka om kommunernas användning eller icke-användning av SMHI:s
befintliga varningsinformation hade att göra med kommunernas kunskap om slamströmmar eller
brister i SMHI:s varningsinformation, eller om det snarare var kommunernas rutiner och sätt att
agera som var avgörande för huruvida varningsinformationen nyttjades eller ej. Vi ville också veta
hur relevant kommunerna uppfattade varningsinformationen för en tillämpning mot slamströmmar
samt hur informationen bättre skulle kunna fylla deras behov.
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3.3

Resultat

Här sammanfattar vi svaret på enkäten samt de kompletterande svar vi fick in via telefonintervjuer
från åtta av de tio utvalda kommunerna. Vi lyfter fram några av kommentarerna i det här kapitlet.
Samtliga frågor vi ställde och svar vi fick in presenteras i Bilaga 1.

Kunskap om slamströmmar:

6
5
4
3

Ja

2

Nej

1

Delvis

0
Känner ni till
problemet med
slamströmmar i
kommunen?

Känner ni till
väderbetingelser som
kan trigga
slamströmmar?

Känner ni till områden
som är speciellt
utsatta?

Kunskap om SMHI:s varningsinformation:
7
6
5
4
3
2
1
0

Ja
Nej
Både och
Känner ni till SMHI:s
varningsinformation?

Har ni varnats i anslutning
till inträffade
slamströmmar?

Några kommentarer:
- Det har inte inträffat någon slamström så länge vi har nyttjat varningsinformationen.
-

2000 och 2001 hade vi rejäla regn och översvämningar. Det inträffade flera moränskred
och slamströmmar, men på den tiden reagerade vi mer på det som hände.

-

Inte direkt kopplat till slamströmmar eftersom de uppstått efter mycket lokala störtregn.

-

Vi följer regelbundet SMHI:s rapporteringar, men vi har inte haft så många slamströmmar
så det blir en ganska konstig fråga. Vi har de senaste åren haft en slamström och då visste
vi att det skulle kunna bli så pga den kraftiga mängden regn.
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Kommunernas agerande vid varning:
Fråga: Hur agerar kommunen när varning fås om mycket nederbörd eller höga flöden från SMHI?
Det vill säga finns rutiner och uppdelat ansvar inom kommunorganisationen?
Några svar:
- Initialt så deltar vi i väderkonferens, det gör Insatsledaren som är vår Tjänsteman i beredskap (TiB), ev även säkerhetssamordnaren. Vi intar beredskap och ser hur läget utvecklar
sig, informerar berörda enheter. Vid större problem så har vi skapat en rutin och aktiverar
vår checklista på ras och skred. Där ingår Polisen, Skistar, Räddningstjänsten, Tekniska
avdelningen, Åre kommuns krisorganisation.
-

Räddningstjänsten höjer beredskapen tillsammans med kommunens info ansvar.

-

Räddningstjänsten tar emot larm, men det finns även ett mailsystem där varning går direkt
från SMHI till tekniska kontoret och andra funktioner som behöver veta det. Det finns även
en analysfunktion som kan kopplas in om det behövs. Då kopplas andra myndigheter i länet in och man kan förbereda sig.

-

Vårt inre befäl (IB) får varningen. IB har en ett speciellt framtaget tolkningsschema för vädervarningar, som också beskriver under vilka omständigheter som varningen kan bli allvarligare och risker för följdkonsekvenser. IB tar i sin tur kontakt med räddningschef i beredskap (RCB), som också är kommunernas TiB (Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner).
Vid allvarligare varningar tar RCB kontakt med kommunernas säkerhetschefer och krisberedskapsorganisationer.

-

Det beror på typ av klass. Räddningschef i beredskap är kommunens man i beredskap. Han
tar kontakt med kommunen. RT inre befäl larmar räddningschefen i beredskap och därefter
följer en larmkedja enligt kommunens önskemål.

-

TiB skickar ut varningsmeddelande till ansvarig personal på berörda förvaltningar/bolag.
Beroende på varningens karaktär kan även kommunens krisledningsfunktion förvarnas.

8
7
6
5
4
3

Ja

2

Nej

1

Delvis

0
Upplever ni att
Bidrar ni till att öka
Samarbetar ni med
kommunen har
beredskapen i samhället
andra kommuner i
tillräcklig
då det finns risk för
hantering och
kapacitet/resurser för att
slamtrömmar?
förebyggande arbete vid
agera skadetillfällen med mycket
förebyggande vid
nederbörd?
varningar?
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Typ av uppföljning på agerandet inom kommunen:

5
4
3
Ja

2

Nej

1

Vet ej

0
Har ni gjort någon uppföljning på Har ni någon dokumentation av
agerandet innan och vid
slamströmmar samt tillfällen med
slamströmstillfället eller vid
mycket nederbörd?
tillfällena med mycket
nederbörd?

Förbättringsbehov

8
7
6
5
4

Ja

3

Nej

2

Vet ej

1
0
Ser ni någon nytta av
Anser ni att ni har
Har ni gett SMHI feedSMHI:s
möjlighet att ge feedback någon gång?
varningsinformation för
back till SMHI på
väderhändelser?
varningsinformationen?

Fråga: Ser ni någon förbättringspotential hos er själva när det gäller att bevaka varningssignalerna
och agera vid varning? I så fall hur?
Några svar:
- De flesta är uppdaterade via smartphones idag med direkt information. Det kan man se som
en förbättringspotential.
- Bevakningen av höga flöden kan förbättras. Men de har liten personal och budget så svårt.
Det ansvaret kanske bör ligga hos kommunen.
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Fråga: Hur kan SMHI förbättra varningsinformationen?
Några svar:
- Det önskas bättre modell för att se potentialen att det kan komma kraftiga skyfall, alltså bli
tydligare med att risk finns. Samt skruva på att det är tidigast 24h innan.
-

Jag tycker det borde finnas en riskvarning, när vädret innebär en förhöjd risk för lokala
kraftiga skyfall. När kraftiga skyfall syns på väderradarn går det ofta att se var de hamnar
om någon timme, även här kan en varning ges till våra inre befäl – bara det går fort. Under
tiden ett extremt skyfall pågår (säg att väderradaren ger indikationer på att det har regnat
70/80 mm över ett område) – då kan det finnas skäl att ge en mycket snabb varning för
kraftiga flöden i små vattendrag, mm, som nu kan skära av vägar och i värsta fall järnväg.
Då kan vi hinna agera.

-

Slamströmmar är ett okänt namn. Det behövs mer konkreta, detaljerade varningar. Varningar med förklaringar. Vid klass 3 varning ges förklaring om olika effekter. På samma
sätt borde det göras om slamström kan ske. Ange väder och effekter.

-

Gratis sms- funktion.

4
3
2
1
0

Ja
Nej
Vet ej
Skulle ni ha nytta av vattenflödesprognoser specifikt
för slamströmskänsliga avrinningsområden i
kommunen?

Fråga: Hur långt innan en slamström måste varningen komma för att vara till nytta?
Några svar:
- Det finns insatsplanering och med några timmars varsel kan de sätta upp barriärer. Det går
inte att vänta tills regnet har börjat, då hinner vi inte.
-

Naturligtvis så fort som möjligt, men aldrig försent (innan den inträffat)

-

Idag får man besked från vattenkraftsverken om hur de släpper på vatten. De behöver förvarning 1 dygn innan händelsen om allmänheten kan drabbas.

-

Två-tre dagar.

Vi ställde även sex följdfrågor till Åre, Örnsköldsvik och Jönköpings kommun i syfte att förtydliga
svaren från första omgången. Frågorna och svaren presenteras i slutet av Bilaga 1.
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3.4

Analys av intervjusvaren

Intervjusvaren visar att de flesta kommunerna vi tillfrågat känner till problemet med slamströmmar
och vet vilka väderbetingelser som orsakar en slamström. De flesta anser också att de känner till
vilka områden som är speciellt utsatta i den egna kommunen. Det framkom dock via de inskickade
enkätsvaren och via efterföljande telefonkontakt att ordet slamström är okänt för fyra av kontaktpersonerna. De känner till problem med ras och skred och i brist på kunskap om slamströmmar
likställer de slamströmmar med ras och skred. I två av kommunerna är kunskapsnivån om slamströmmar och om områden som är speciellt utsatta i den egna kommunen mycket låg, trots att riskområden identifierats i MSB:s översiktliga stabilitetskartering.
Kunskap om SMHI:s varningsinformation finns i alla kommuner utom eventuellt en, men det är
endast i två av kommunerna som man med säkerhet använt sig av eller varnats via SMHI:s varningsinformation i anslutning till en inträffad slamström. Orsaken till detta varierar mellan kommunerna. Bland annat lyfter man tidigare okunskap om varningsinformationen, avsaknaden av
dokumenterade slamströmmar och lokala störtregn som inte prognostiseras. Åtminstone två av
kommunerna saknar och efterfrågar varningar för lokal, intensiv nederbörd. Svaren på följdfrågorna visar att kommunerna i första hand fokuserar på de meteorologiska varningarna när det gäller
att vidta förebyggande åtgärder mot slamströmmar.
Samtliga kommuner har rutiner för hur man bör agera vid vädervarning. Det verkar dock vara en
lång kedja av ansvar och endast en av kommunerna använder en checklista som tagits fram speciellt med tanke på snabba jordrörelser. Eftersom några av kommunerna har mycket låg kunskapsnivå om slamströmmar så är det tveksamt om deras nuvarande rutiner är relevanta när det gäller
slamströmmar.
Tre av kommunerna upplever att de har tillräcklig kapacitet och tillräckliga resurser för att agera
skadeförebyggande vid vädervarningar från SMHI. Flertalet kommuner beskriver att de kan förbättra det skadeförebyggande arbetet och några kommuner lyfter att deras resurser är begränsade
och dimensionerade för mindre händelser. Vi drar slutsatsen att det skadeförebyggande arbetet i
kommunerna kan förbättras när det gäller slamströmmar och att viljan för detta finns hos flera
kommuner.
Kommunernas insatser för att öka beredskapen i samhället då det finns risk för slamströmmar varierar. De kommuner som har låg kunskap om slamströmmar gör inte heller några beredskapshöjande insatser medan en kommun som har hög kunskapsnivå också gör insatser som är anpassade
för bland annat slamströmmar. Samtliga kommuner samarbetar dock med andra kommuner när det
gäller hantering och förebyggande arbete vid intensiv nederbörd.
Uppföljningen på agerandet inom kommunen varierar och åtminstone två av kommunerna gör ingen uppföljning av sitt agerande, vare sig då slamström sker eller vid intensiv nederbörd. Svaren
från de kommuner som har gjort uppföljning indikerar att uppföljning är ett potentiellt förbättringsområde även inom dessa kommuner. Ytterligare förbättringsområden i kommunen är dokumentation av slamströmmar och intensiva nederbördstillfällen, även de mest medvetna kommunerna lyfter
detta.
Alla kommuner ser nyttan av SMHI:s varningsinformation. I kommentarerna till flera av frågorna,
liksom i en av kommentarerna till den här specifika frågan (fråga 13), lyfts dock svårigheten med
plötsliga, lokala skyfall och det faktum att SMHI:s varningsinformation inte varnar för sådan kortvarig, intensiv nederbörd.
Konkreta förbättringsförslag som kommunerna själva lyfter när det gäller sin egen bevakning av
varningssignalerna och sitt agerande vid varning är information direkt till telefonen samt förbättrad
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bevakning av höga vattenflöden. Fyra konkreta förbättringsförslag lämnas när det gäller SMHI:s
varningsinformation, bland annat rörande varningar för lokala, kraftiga skyfall och förtydligande av
att slamströmmar är en potentiell konskevens i vädervarningarna. Förslagen visar att det finns en
förbättringspotential för SMHI:s varningsinformation med avseende på effekten slamströmmar.
Fem av kommunerna anser att de har möjlighet att lämna feedback till SMHI på varningsinformationen, men endast två av kommunerna anger att de har gjort det och två av kommunerna anger att
de inte haft anledning att göra det hittills. Hälften av kommunerna svarar dock ja på frågan om de
skulle ha nytta av vattenflödesprognoser specifikt för slamströmskänsliga avrinningsområden i
kommunen. Sammantaget indikerar svaren och kommentarerna att det finns en osäkerhet hos
kommunerna när det gäller vilken typ av feedback man kan lämna till SMHI. Svaren indikerar
också att kunskapsnivån om slamströmmar generellt är viktig för att kunna se förbättringsmöjligheter. De två kommuner som har mycket lågt kunskapsläge om slamströmmar vet inte heller om de
skulle ha nytta av vattenflödesprognoser specifikt för slamströmskänsliga avrinningsområden.
När det gäller kommunernas förslag på hur långt innan varningen för höga vattenflöden måste ges i
slamströmskänsliga områden så varierar förslagen från några dygn och några timmar, och en kommun lyfter att det aldrig är försent så länge varningen ges innan slamström inträffat. Svaren indikerar att kommunerna sinsemellan agerar olika vid vädervarningar och att de har olika syn på vad
som behöver göras för att förebygga negativa konsekvenser av slamströmmar.
Följdfrågorna som ställdes till de kommuner som arbetar mest aktivt med slamströmmar visar att
kommunerna saknar uppföljning på kopplingen mellan utfärdade varningar för kraftig nederbörd
och faktiska slamströmmar. Svaren belyser återigen vikten av varningar för lokala, kraftiga skyfall.
I svaret angavs även att tillförlitligheten på framtida varning för kraftig lokal nederbörd kommer ha
betydelse för hur kommunen kommer att agera då varning utfärdas.

3.5

Slutsatser



Alla kommuner ser nyttan av SMHI:s varningsinformation för väderhändelser. De kommuner som upplever att de har problem med slamströmmar använder SMHI:s befintliga varningsinformation för väderhändelser, framför allt den meteorologiska varningsinformationen.



Kommunerna har erfarenhet av att lokal, intensiv nederbörd inte alltid har prognosticerats i
förväg och man har behov av att upplösningen i prognossystemet förbättras.



Mer högupplösta vattenflödesprognoser specifikt för känsliga avrinningsområden, där man
vet om att det kan inträffa slamströmmar, skulle också vara till nytta för kommunerna.



Kommunerna har rutiner för att agera då en varning utfärdas från SMHI. Man har dock inte
tillräckliga rutiner för uppföljning av inträffade händelser och utvärdering av sitt eget agerande.
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4. Detaljstudie Mörviksån i Åre –
nederbördsmätningar
Åre är den kommun i Sverige som troligen drabbas mest frekvent av slamströmmar i bebyggda
områden och där spåren av tidigare slamströmmar är mest uppenbara i den bebyggda miljön. Samhället Åre är lokaliserad vid foten av Åreskutan, i nedre delen av Mörviksåns avrinningsområde
och mitt i den zon där avsättningar från slamströmmar har ackumulerats under flera tusen år (Figur
4.1).
SMHI har inte någon väderstation i Åre, närmaste väderstation är placerad i Järpströmmen, cirka
15 km från Mörviksån. Närmaste radarstation ligger i Östersund, cirka 80 km från Åre. De nederbördsdata som SMHI samlar in i området kring Åre baseras således på radarbilden som genereras
från olika radarstationer, och som innehåller radarskuggor och andra osäkerheter på grund av topografin, samt på mätdata från väderstationer som är placerade långt ifrån Åre.
I detaljstudien så har vi skaffat oss en bild av nederbördsmönstret i Mörviksåns avrinningsområde
på plats genom att placera ut temporära mätstationer i avrinningsområdet. Vi har också gjort en
jämförelse mellan våra uppmätta nederbördsdata från platsen samt de nederbördsdata som SMHI
samlar in via automatiska väderstationer och radarstationer en bit därifrån.

4.1

Platsbeskrivning

Åreskutans topp är belägen 1420 meter över havet och genererar ett mycket varierat nederbördsmönster i avrinningsområdet på grund av den orografiska effekten. Den orografiska effekten
innebär att mer nederbörd faller ut ju högre upp i terrängen man kommer då fuktig luft kyls av och
vattenångan kondenserar. Den orografiska effekten varierar över tiden för en specifik plats eftersom den påverkas av de rådande väderbetingelserna; bland annat vindriktning, luftfuktighet och
temperatur.
Den branta topografin i kombination med den utskurna bäckfåran, samt de geologiska markförhållandena med erosionskänsliga moränavlagringar som på flera håll är mäktiga, innebär dessutom att
det finns naturliga förutsättningar för slamströmmar. Åre är en attraktiv turistort och bebyggelsen
har expanderat kraftigt samtidigt som markanvändningen förändrats drastiskt under de senaste årtiondena. Anläggandet av skidpister och skidliftar, vandrings- och cykelleder samt tillfartsvägar i
den branta terrängen har således förändrat avrinningsförhållandena markant.
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Ny damm vid Fjällgården

Befintlig damm vid Tott
damm vid Fjällgården

Figur 4.1 Satellitbild respektive topografisk relief för Åre samhälle och Åreskutan. Mörviksåns avrinningsområde är markerat med gul linje. I Åresjön syns den alluvialkon som bildats av jordmaterial som transporterats
ned i Mörviksån, bland annat genom slamströmmar, sedan senaste istiden. Läget för den befintliga sedimentationsdammen vid Tott samt den nya dammen (under uppförande) vid Fjällgården är markerade.
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Några kraftiga slamströmmar på senare tid har ökat medvetandegraden inom kommun när det gäller risken för slamströmmar och vikten av förebyggande arbete. Exempel på olyckor som registrerats i Åre under senaste seklet är bland annat följande:


1942 då banvallen förstördes.



1988 då hus skadades, E14 förstördes och källare översvämmades.



1992 då kanalen som går genom byn raserades och vägtrummor spolades bort. Kanalen
hade byggts för att förebygga risken för erosion och översvämning.



2003 då byn drabbades av översvämningar, kanalen återigen raserades och vägar spolades
bort, se Figur 4.2 a-c.

Det finns dock ingen komplett dokumentation av slamströmmar som skett i modern tid i avrinningsområdet, och det går därför inte heller att avgöra om frekvensen har förändrats över tiden.
En damm byggdes på slutet av 1990-talet i Mörviksån en bit uppströms bebyggelsen, se figur 4.2d
för att stoppa upp det material som vattnet för med sig vid höga vattenflöden och som orsakar stor
förstörelse nedströms. Dammen rymmer ungefär 700 m3 och måste tömmas flera gånger årligen.
På uppdrag av Åre kommun utförde SGI hösten 2003 en detaljerad utredning av stabilitets- och
avrinningsförhållandena i Mörviksåns avrinningsområde med anledning av en slamström som inträffat samma år. Utredningen syftade till att bedöma behovet av eventuella nya förstärkningsåtgärder i Mörviksravinen. Dessutom syftade utredningen till att ta fram förslag på lämpliga åtgärder,
för vilket vattenflöde och mängd jordmaterial åtgärderna skall dimensioneras och var åtgärderna
bör placeras. Vi summerar kortfattat utredningen nedan för att belysa vilken typ av indata och beräkningar som behövdes för uppgiften samt vilka vattenflöden, vattenvolymer och sedimentvolymer som behöver hanteras i samhället Åre.
a)
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b)

c)

Figur 4.2 a) I samband med slamströmmen 2003 raserades den stensatta kanalen genom Åre by. I kanalen
är flera energidämpande trappor byggda för att minska vattnets hastighet och därmed risken för erosion. Foto:
SGI. b) Bro över Mörviksån strax nedanför Fjällgården. Notera spår av erosion och avlagrat jordmaterial från
slamströmmen 2003. Vid SGI:s utredning bedömdes bron ha för liten flödeskapacitet. Foto: SGI. c) Äldre
3
sedimentationsdamm vid Tott hotell. Dammen rymmer cirka 700 m . I dammen syns jordmaterial och annat
som fastnat. Foto: SGI.

32 (42)

SGI Publikation 25

Tidigare utförd geoteknisk utredning
Utredningen SGI genomförde på uppdrag av Åre kommun bestod av fältbesök, beräkningar, analyser och konkreta geotekniska åtgärdsförslag. Vi tog även hjälp av en expert från Österrike. Vid
fältinspektion en månad efter händelsen och vidare under hösten 2003 studerade vi spåren efter
slamströmmen och översvämningen som skett. Bland annat utfördes inmätningar av det vattenstånd
som uppstod vid slamströmmen i ett flertal punkter längs Mörviksån. Ett problem vid analys av
händelsen 2003 var att uppgift om nederbördsintensitet för den aktuella tidpunkten saknades. Inofficiella mätningar i Åre by visar att cirka 35 mm föll under en tidsperiod på mellan 1,5 och 3 timmar. Utförda beräkningar indikerade att flödet i kanalen hade varit cirka 12 m3/s vid tidpunkten för
händelsen.
För att beräkna det högsta vattenflöde som kan inträffa i genomsnitt en gång under en specificerad
återkomsttid krävs att man bestämmer avrinningskoefficienter, flödeshastigheter, avrinningstid och
nederbördsintensitet inom området. Med hjälp av nederbördsstatistik4 från SMHI tog vi fram nederbördsintensitet med återkomsttiden 100 år respektive 150 år för Åreskutan. På basis av fältinventeringen, erfarenhetsvärden och beräkningar beräknade vi sedan de parametrar som behövdes.
Beräkningen byggde även på en uppdelning av Mörviksåns avrinningsområde i sex olika delområden som alla har olika karakteristiska markförhållanden. Åreskutans topp ligger på nivån 1450
meter över havet. På bergets södra del avrinner ytvatten via branta slänter ner i Mörviksravinen,
vidare till Mörviksån som mynnar i Åresjön. Höjdskillnaden mellan Åresjön och Åreskutans topp
är drygt 1000 m. Avrinningsområdet är drygt 4 km2 stort dess karaktär skiftar från kalfjäll i den
övre delen, till fjällhed, fjällbjörkskog och närmas bebyggelsen finns granskog. Dessutom finns
flera områden med pister och liftar.
Den dimensionerande avrinningstiden från Åreskutans topp till Fjällgården, som var den plats för
en ny sedimentationsdamm vi ansåg lämplig och föreslog, beräknades till en timme. Se placeringen
för den nya dammen i Figur 4.1. Dimensionerande högvattenflöde och vattenvolym för en sektion i
kanalen genom byn och för en sektion i ån just ovan Fjällgården bestämdes, se resultatet i Tabell 4.1.
Tabell 4.1 Dimensionerande högvattenflöde och vattenvolym för två valda sektioner längs Mörviksån.
Återkomsttid 100 år
3

Återkomsttid 150 år
3

3

3

Plats

Flöde (m /s)

Volym (m )

Flöde (m /s)

Volym (m )

Fjällgården

12

42.000

13

46.000

Kanalen vid pegeln

17

62.000

19

68.000

Med hjälp av fältinventering och en empirisk formel uppskattades den volym jordmaterial som kan
sättas i rörelse och transporteras i till exempel en slamström ner till läget för den föreslagna dammen vid Fjällgården. Därvid framkom att cirka 6000 m3 jord kan transporteras till damm-läget vid
högvattenflöde. Av dessa 6000 m3 kommer cirka 1200 m3 att passera dammen. Med en viss säkerhetsmarginal kom vi fram till att en damm som placeras vid Fjällgården bör dimensioneras för
10.000 m3 sediment.

4

Den byggde på nederbördsmätningar som utförts i privata väderstationer som tidigare var i drift i Duved
och i Åre. För ytterligare information se Rankka & Fallsvik (2004).
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I utredningen lämnade vi förslag på utformning av sedimentationsdammen samt lyfte ytterligare
åtgärdsbehov som behövs för att förebygga skador. En sedimentationsdamm för det finkorniga
material som kommer passera den nya dammen behövs för att förhindra detta att nå infrastruktur
och bebyggelse. Dessutom påpekade vi behovet av erosionstrappor nedströms den nya dammen i
utsatta partier för att minska erosionen i bäckfåran (och således minska tillförseln av material),
avledning av ytvatten i pisterna för att minska erosionen och skredrisken där, samt en ökning av
tvärsnittsarean under ett antal broar som korsar Mörviksån. Den nya dammen vid Fjällgården är
under uppbyggnad och kommer troligen att färdigställas under 2016.
Utredningen som kommunen beställde och som vi summerat här är inte publicerad men finns att
tillgå som en offentlig handling, för detaljer se Rankka & Fallsvik (2004).

4.2

Metodik nederbördsmätning

SGI placerade ut temporära nederbördsmätare i Mörviksåns avrinningsområde som en del i det
MSB-finansierade forskningsprojektet. Mätningarna genomfördes under sommarhalvåren 2013 och
2014. Vi ville dels få en bild av nederbördsmönstret vid kortvarig, intensiv nederbörd inom avrinningsområdet. Vi ville också få en få en bild av om det generella riktvärdet för den orografiska
effekten som SMHI använder är representativ för det här specifika arinningsområdet (generellt
riktvärde på gradienten är 10 % ökning per 100 höjdmeter).
Nederbördsmätarna som har använts är av typen tipping-bucket och av märket RainWise, se Figur
4.3. Mätarna placerades på två olika höjdnivåer, mätare 1 (dal) var placerad på +451 m.ö.h och
mätare 2 (topp) på 974 meter över havet, således är höjdskillnaden mellan dessa mätare 523 höjdmeter. Den geografiska placeringen av mätarna visas i Figur 4.4. Mätarna placerades på ett stativ
cirka 1,5 meter över marknivån och förankrades med linor, se Figur 4.5.
Mätarna kalibrerades innan de placerades ut i terrängen. Två gånger per säsong så okulärbesiktigades mätarna och data laddades ner. Dessutom monterades mätarna ner under vinterhalvåret för att
förebygga skador på grund av nedisning.

Figur 4.3 Nederbördsmätare i närbild, det yttre skalet utgörs av en stor tratt som samlar upp nederbörden
och leder ner den till vågskålen under. Vågskålen, så kallad tipping bucket i närbild, loggern som registrerar
varje tipp är placerad under det blå plastlocket. Foto: SGI.
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Figur 4.4 Kartöversikt över nederbördsmätarnas placering.
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Figur 4.5 Nederbördsmätare 1 (dal) och 2 (topp), vy mot nordväst respektivemot söder. Foto: SGI.

4.3

Resultat

Den uppmätta dygnsnederbörden i mätare 1 och 2 presenteras för 2013 i Figur 4.6 och för 2014 i
Figur 4.7. För en bild av uppmätt dygnsnederbörd varje månad, se Figur 1-10 i Bilaga 2. All uppmätt nederbördsdata från SGI:s mätstationer finns att ladda ner på www.swedgeo.se/psidata.
Den högsta uppmätta dygnsnederbörden under 2013 var 27 mm för mätare 1 och 42 mm för mätare
2, och den inträffade 2013-09-01 i båda mätstationerna. Motsvarande värden för 2014 var 22 mm
för mätare 1 (2014-10-16) och 54 mm för mätare 2 (2014-08-18). För några av dygnen så har vi
plottat nederbördsinstensiteten i 15-minutersintervall. De dygn och mätare som vi valde ut är de där
dygnsnederbörden översteg 25 mm/dygn, vilket är totalt nio dygn; åtta dygn från mätare 2 och ett
dygn från mätare 1. Resultatet presenteras i Figur 11-19 i Bilaga 2. Under åtta av dygnen var nederbörden mellan 0,3 och 3 mm per 15 minuter och utspridda under en stor del av dygnet. Morgonen 2014-08-06 registrerade dock mätare 2 drygt 8 mm nederbörd under 15 minuter. Dygnsnederbörden det dygnet var 37 mm/dygn och timnederbörden i samband med den nederbördintensiva
kvarten var drygt 12 mm/timme.
Vid tre tillfällen har nederbördintensiteten under en timme överstigit 10 mm/timme, och det har
skett vid mätstation 2 under 2014. Vid ett tillfälle 2014-08-01 var nederbördintensiteten 17
mm/timme varav drygt 15 mm föll under 15 minuter.
I Tabell 4.2 redovisar vi uppmätt nederbördsmängd per månad för respektive mätare och år. När
det gäller den totala mängden nederbörd så har mätare 2, som är placerad cirka 500 meter under
toppen, uppmätt betydligt mer nederbörd än mätare 1 i Åre by. Det är ett förväntat resultat eftersom
den orografiska effekten normalt ger upphov till större mängd nederbörd på högre altituder. Som en
grov jämförelse till dessa mätningar redovisas i Tabell 4.2 månadsnederbörd från SMHI:s nederbördsstation i Järpströmmen, vilken ligger cirka 15 km öster om Mörviksån och på nivån +380
meter över havet. Det är den permanenta väderstation som ligger närmast Åre och vars mätningar
utgör indata till SMHI:s nederbördsprognoser tillsammans med, bland andra, radardata från Östersunds radarstation.
Nederbörsdata från våra mätstationer i Mörviksån har även jämförts med data från SMHI:s nyligen
framtagna databas HIPRAD. Databasen är baserad på radarmätningar av nederbörd som har justerats mot interpolerade stationsdata, vilka korrigerats för mätförluster. Denna korrektion ökar normalt nederbörden med ungefär 10 %. HIPRAD innehåller 15-minuters nederbörd i ett 2x2 km² grid
över Sverige. I jämförelsen som gjorts används data från de gridrutor som täcker de båda SGIstationerna. Resultatet från jämförelsen presenteras i Bilaga 3.
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Slutligen så har vi beräknat den genomsnittliga orografiska effekten i Mörviksån mellan våra två
mätare. Medelvärdet för den orografiska effekten efter 10 månaders mätning är 1,18 ± 0,29 vilket
innebär ett snitt på 18 % ökning i nederbördsmängd per 100 meter med en hög standardavvikelse
mellan kalendermånaderna. Figur 4.8 presenterar den beräknade orografiska effekten varje uppmätt
månad. Punktstudier visar att variationen (standardavvikelsen) är ännu högre vid jämförelse mellan
enskilda nederbördstillfällen som varar något eller några dygn. Vi har inte studerat den orografiska
effekten för nederbördstillfällen kortare än ett dygn.
En begränsad jämförelse gjordes i ett sent skede av projektet mellan uppmätt nederbördsdata i de
två mätstationerna i Åre och de korrigerade radardata SMHI har för motsvarande celler i sitt gridsystem med radardata. Resultatet från jämförelsen presenteras i Bilaga 3.
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Figur 4.6 Uppmätt dygnsnederbörd under 2013.
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Figur 4.7 Uppmätt dygnsnederbörd under 2014.

Tabell 4.2 Uppmätt månadsnederbörd i mm åren 2013 och 2014 för mätare 1(dal) och mätare 2(topp) i Mörviksån. Som jämförelse presenteras även månadsnederbörd i mm för SMHI:s mätstation i Järpströmmen som
är belägen cirka 15 km öster om Mörviksån.
Månad

2013
Mätare 1
(dal)

Mätare 2
(topp)

Järpströmmen

2014
Mätare 1
(dal)

Juni

100

160

114

26

Juli

82

199

51

42

67

28

Augusti

83

124

91

24

215

129

September

60

90

39

5

149

34

b

82

Oktober
80
99
Mätningen påbörjades 18 juni
b
Mätningen avslutades 21 oktober

46

a
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Figur 4.8 Beräknad orografisk effekt mellan mätare 1 och 2 för de månader nederbördsmätningar ägt rum
under 2013 och 2014.

4.4

Analys av mätresultaten

Våra fältmätningar av nederbörden i Mörviksån under 2013 och 2014 visar att nederbördsmönstret
skiljer sig åt de två åren. Under 2014 har fler kortvariga, intensiva nederbördstillfällen skett under
augusti och september månad i jämförelse med året innan. Dessa tillfällen har företrädesvis registrerats i mätare 2 nära toppen. Under oktober månad 2014 har dock mätare 1 nära dalbotten registrerat betydligt mer nederbörd.
Det mest intensiva, kortvariga nederbördstillfället 2014-08-01 då drygt 15 mm föll på 15 minuter
skulle inte ha registrerats om man endast studerat hög dygnsnederbörd eller hög timnederbörd.
Likaså sticker inte händelserna med en timnederbörd på över 10 mm/tim ut i dygnsstatistiken. Observationerna visar på vikten av att nyttja högupplöst data ned på 15-minutersnvå vid uppföljning
av inträffade väderhändelser och vid prognostisering av framtida kortvariga, intensiva nederbördstillfällen.
Variationen är också stor mellan uppmätt nederbördsmängd i Mörviksån och uppmätt nederbördsmängd i den närmast belägna permanenta väderstationen i Järpströmmen, vilket indikerar att nederbördsdata från Järpströmmen inte kan anses vara representativ för Mörviksån. Jämförelsen med
radardata, som presenteras i Figur 2-3 i Bilaga 3, stärker den tolkningen.
Beräkningen av den orografiska effekten visar att den varierar stort och att det schablonvärde på 10
% ökning av nederbörden per 100 höjdmeter som används av SMHI inte är till fylles för prognostisering av nederbördsmängd vid kortvarig, intensiv nederbörd i Mörviksåns avrinningsområde. Troligen är variationen i orografisk effekt stor även i andra områden i fjälltrakterna där höjdskillnaderna är stora. Vi har inte gjort någon litteraturstudie kring hur variationen i orografiska effekten hanteras i prognossystem i andra bergsområden, men en gissning är att det troligen finns mycket kunskap och erfarenhet i ämnet i de europeiska alpländerna. Resultatet från våra beräkningar indikerar
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att när väderförhållandena i Åre är som de var under augusti och september 2014 så behöver man ta
höjd för en mycket kraftig orografisk gradient i Mörviksåns avrinningsområde då man prognostiserar nederbördsmängden.
Totalt sett verifierar den begränsade jämförelsen av nederbördsdata från mätstationerna och
HIPRAD databasen som redovisas i Bilaga 3 de lokala mätningarna, och de indikerar att HIPRAD
kan användas för att studera enskilda nederbördshändelser. De indikerar också att månadsnederbörden som registrerats i mätstation 1 (dal) är en underskattning av den nederbördsmängd som föll
under augusti och september 2014 i området. I så fall är medelvärdet för den orografiska effekten
vi presenterar ovan för hög. En alternativ tolkning av månadsjämförelsen i Bilaga 3 är att den nederbörd som föll under augusti och september 2014 dominerades av konvektionsdriven nederbörd
som föll mycket lokalt vid toppen och att mätstation 1 hamnade i regnskugga på läsidan av Åreskutan. I så fall är den beräknade orografiska effekten de här två månaderna viktiga indikatorer på de
stora variationer som råder på platsen. Vi har i nuläget inte tillräckligt underlag för att förkasta eller
verifiera något av tolkningsalternativen, men konstaterar att variationerna i beräknad orografisk
effekt är stora mellan enstaka nederbördshändelser även om man bortser från data från augusti och
september 2014.
De intensiva och kortvariga nederbördstillfällen vi uppmätt i mätare 2 i början av augusti sammanfaller med den enda dokumenterade erosionsskada som vi känner till inträffat under 2013 och 2014
längs bäckfåran. Det finns ingen kontinuerlig bevakning av inträffade slamströmmar i Mörviksån,
men tack var en pågående byggnation av en ny sedimentationsdamm så har ett tillfälle med kraftig
vattenföring som resulterat i märkbara skador längs bäckfåran registrerats. 2014-08-08 rapporterade Östersundsposten på sin webb om skador på byggplatsen, som ligger i bäckfåran, till följd av
ett skyfall och hög vattenföring dagarna innan. Enligt tidningen inträffade ett skyfall tisdagen 201408-05. Efter skriftlig kommunikation med företrädare från kommunen så framkommer att den höga
vattenföringen troligen var ett resultat av det intensiva nederbördstillfälle vi registrerade 2014-0806. Dygnet innan (2014-08-05) så var den uppmätta nederbörden under en kvart som högst 1,8 mm
i mätare 2, medan den under 2015-08-06 var 8 mm för samma tidsintervall och mätare.

4.5

Slutsatser



Den nederbördsmängd som registreras i SMHI:s permanenta väderstation i Järpströmmen
bör inte ses som representativ för nederbördsmängden som faller i Mörviksåns avrinningsområde.



Nederbördintensiteten varierar stort mellan de högre och lägre delarna i Mörviksåns avrinningsområde. För att göra en tillförlitlig prognos av nederbördsmängden i avrinningsområdet behövs kontinuerliga mätserier från toppregionerna.



Schablonvärdet för den orografiska effekten på 10 % ökning av nederbörden per 100
höjdmeter är generellt inte lämplig att använda i det här avrinningsområdet och bör användas med försiktighet i fjälltrakterna vid prognostisering av förväntad nederbördsmängd.



Uppföljning av inträffade intensiva, kortvariga nederbördstillfällen i avrinningsområdet bör
göras baserat på högupplöst data med information om nederbörd inom 15minutersintervall.
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5. Förslag på fortsatt arbete
5.1

Målbild

Vi föreslår en målbild där kommuner med potentiell slamströmsproblematik känner till farorna och
förebygger negativa konskevenser av slamströmmar som sker till följd av intensiv nederbörd på ett
lämpligt sätt. Det innebär att centrala myndigheter har relevant kunskap och information om slamströmmar och vad som kan trigga dem, samt att informationen sprids till kommunerna på ett bra
sätt. Erfarenheten och behoven som finns i kommunerna ligger till grund för myndigheternas kunskapsuppbyggnad och informationsinsatser. Målbilden innebär också att det finns ett adekvat varningsinformation för kortvarig, intensiv nederbörd som inbegriper konsekvensen slamström, och
som tar hänsyn till lokala förhållanden i och kring de områden som kan drabbas.
Med utgångspunkt från den här målbilden och de resultat vi fått i den här studien så formulerar vi
ett antal förslag till kommuner och myndigheter samt lämnar förslag på fortsatt forskning och utveckling.

5.2

Förslag till kommuner

1. Vi föreslår att kommuner med potentiell slamströmsproblematik, till exempel kommuner där
MSB har identifierat att det finns ett angeläget utredningsbehov, skaffar sig en mer detaljerad
bild av problematiken; det vill säga hur omfattande den är, hur riskbilden kan förändras med
förändrad markanvändning i avrinningsområdet och vilka effekter förändringar i klimatet kan
få.
2. Om risken för slamströmmar är överhängande så föreslår vi att kommunen gör en kostnadsnyttoanalys av geotekniska förebyggande lösningar. Om adekvata geotekniska lösningar finns
på plats så reduceras, alternativt försvinner, behovet av varningsinformation för tillämpning
mot slamströmmar.
3. Om kommunen väljer att inte vidta geotekniska lösningar så föreslår vi att man gör en handlingsplan för hur man ska förebygga och hantera slamströmmar som kan inträffa vid intensiv
nederbörd. Ett exempel på handlingsplan finns framtagen av Åre kommun.
4. Oavsett om man vidtar geotekniska åtgärder eller om man väljer att förebygga och hantera
eventuella slamströmmar vid varning för väderhändelser så föreslår vi att man genomför regelbunden uppföljning och utvärdering av: (I) de slamströmmar som inträffar och de konsekvenser de får; (II) de vädervarningar som man agerar på och vilka konsekvenser väderhändelserna
får; (III) sitt eget agerande vid varningar för väderhändelser.

5.3

Förslag till myndigheter

1. Vi föreslår att SGI i samarbete med MSB tar fram en vägledning för hur kommunerna kan
förebygga och hantera slamströmmar, dels genom att vidta geotekniska åtgärder och dels genom att agera vid varning för väderhändelser.
Den här studien visar att kunskapsnivån varierar bland kommuner med potentiell slamströmsproblematik och att ytterligare kunskapsspridning behövs. Den visar också att det finns goda
exempel och viktiga erfarenheter i vissa kommuner som bör spridas till fler kommuner.
Vi föreslår även ett antal funktionaliteter som skulle stödja det förebyggande arbetet mot slamströmmar:
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2. En utvidgning av SMHI:s varningsinformation för väderhändelser så att varningar utfärdas
även för ett kriterium som rör kortvarig, intensiv nederbörd (se första kolumnen i Tabell 3:1
och Tabell 3:2). Konsekvensen slamströmmar föreslås finnas omnämnt för ett sådant nytt kriterium (se fjärde kolumnen i Tabell 3:1 och Tabell 3:2).
Eftersom lämpligt tröskelvärde för nederbördsintensitet när det gäller slamströmmar omöjligt
kan definieras för stora regionala områden med nuvarande brist på underlag så föreslår vi att
SMHI i ett första skede identifierar ett tröskelvärde baserat på statistik över andra konsekvenser
(till exempel översvämningar). Det finns dock en pedagogisk finess med att nämna även slamströmmar som potentiell konsekvens av kortvarig, intensiv nederbörd eftersom det ökar medvetenheten och beredskapen även för den typen av naturolycka.
3. Mer högupplösta S-HYPE modeller för de avrinningsområden som är särskilt utsatta för slamströmmar och att de uppdateras med mer specifik information om de lokala markförhållandena.
Nuvarande prognossystem för höga vattenflöden är för trubbigt för att identifiera fara för slamströmmar specifikt. Med en högre upplösning och noggrannhet i några specifika områden
skapas dock möjlighet för att samla indata och på sikt identifiera tröskelvärden som är direkt
kopplade till slamströmmar.
4. För att de förstnämnda förslagen ska få god verkningsgrad så vore det önskvärt att SMHI förstärker sitt permanenta system av nederbördsmätare och vattenståndsmätare med några strategiskt placerade mätare i de avrinningsområden som är mest utsatta för slamströmmar. Vi vill
särskilt betona vikten av nederbördsmätare i de högt belägna delarna av avrinningsområdena.
Fler nederbördsmätare i fjälltrakterna skulle dessutom möjliggöra en mer detaljerad analys av
vilken orografisk effekt som råder vid olika väderbetingelser, vilket troligen skulle förbättra
prognoserna för kortvarig, intensiv nederbörd i de områdena betydligt.

5.4

Förslag på fortsatt forskning och utveckling

1. Vi ser behov av fortsatt forskning och utveckling inom området prognostisering av kortvarig,
intensiv nederbörd i Sverige, särskilt med fokus på fjällområdet där den orografiska effekten
orsakar stor lokal variation i nederbördsintensitet. Det kommer inte vara samhällsekonomiskt
lönsamt med geotekniska förebyggande lösningar mot slamströmmar i alla utsatta avrinningsområden. Dessutom kommer klimatförändringarna och en förändrad markanvändning ständigt
att ändra förutsättningarna i känsliga områden. Ett prognosverktyg som är adekvat för slamströmmar är därför viktigt att utveckla, oavsett om det implementeras i SMHI:s varningsinformation eller om det drivs i regi av en mer lokalt eller regionalt ansvarig aktör.
2. Eftersom det inte finns någon statistik över inträffade slamströmmar i Sverige ser vi behov av
kunskapsuppbyggnad även inom detta område. Det behövs någon form av standardiserad metod för uppföljning som är tillämpbar för små kommuner i Sverige där slamströmmar inte sker
lika frekvent som i till exempel europeiska alperna. Information som vore intressant att beakta
vid uppföljningen är vilka konsekvenser slamströmmen fick, vilka väderbetingelser och markförhållanden som rådde i anslutning till slamströmmen och om markförhållandena i avrinningsområdet förändrats markant innan slamströmmen inträffade. Det är endast genom insamling och analys av den här typen av information som man på sikt märkbart kommer att
kunna förbättra det förebyggande arbetet och därigenom reducera de samhällsekonomiska konsekvenserna av slamströmmar i Sverige.
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Bilaga 1
Enkät- och intervjusvar
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Enkät och intervjusvar
Kunskap om slamströmmar:
1. Känner ni till problemet med slamströmmar i kommunen?
Ja: 5
Nej: 2
Delvis: 1 (Ordet slamström är okänt)

2. Känner ni till vilka väderbetingelser som kan trigga slamströmmar?
Ja: 6
Nej: 1
Delvis: 1

3. Känner ni till områden som är speciellt utsatta? I så fall vilka?
Ja: 6
Nej: 2

Kunskap om SMHI:s varningsinformation:
4. Känner ni till SMHI:s varningsinformation för väderhändelser där varning om mycket nederbörd och höga flöden kan ges?
Ja: 7
Nej: 1

5. Har ni använt/fått varning från SMHI:s varningsinformation i anslutning till inträffade slamströmmar?
Ja: 2
Nej: 5
Både ja och nej: 1
-

Det har inte inträffat någon slamström så länge vi har nyttjat varningsinformationen.
De har inte fått det i samband med inträffad slamström. Men vädret har ändå varit så pass
dåligt att det finns risk för det. Fuktig luft.
2000 och 2001 hade vi rejäla regn och översvämningar. Det inträffade flera moränskred
och slamströmmar, men på den tiden reagerade vi mer på det som hände.
Inte direkt kopplat till slamströmmar eftersom de uppstått efter mycket lokala störtregn.
Vi följer regelbundet SMHI:s rapporteringar, men vi har inte haft så många slamströmmar
så det blir en ganska konstig fråga. Vi har de senaste åren haft en slamström och då visste
vi att det skulle kunna bli så pga den kraftiga mängden regn.

6. Hur ofta har ni fått varning?
-

-

De får ju varning om kraftig nederbörd och höga flöden, men ingen varning om lokal kraftig nederbörd.
Senaste skyfallet 2012 över Sundsvall, 60 mm på en timme, så gavs ingen varning. Det var
nog för lokalt för att nå en nederbördsvarning i dagens varningsinformation, däremot borde
det nog ha varit en varning för kraftig åska (vilket inte gavs).
Ett par gånger i månaden.
Okänt
Vår tjänsteman i beredskap (TIB) följer SMHI:s klass 1,2 och 3-varningar.
Vi går efter regn-varningar. Och de händer titt som tätt.
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Kommunernas agerande vid varning:
7. Hur agerar kommunen när varning fås om mycket nederbörd eller höga flöden från SMHI? Det
vill säga finns rutiner och uppdelat ansvar inom kommunorganisationen?
-

-

-

-

-

Initialt så deltar vi i väderkonferens, det gör Insatsledaren som är vår TIB, ev även säkerhetssamordnaren. Vi intar beredskap och ser hur läget utvecklar sig, informerar berörda
enheter. Vid större problem så har vi skapat en rutin och aktiverar vår checklista på ras och
skred. Där ingår Polisen, Skistar, Räddningstjänsten, Tekniska avdelningen, Åre kommuns
krisorganisation.
Räddningstjänsten höjer beredskapen tillsammans med kommunens info ansvar.
RT tar emot larm, men det finns även ett mailsystem där varning går direkt från SMHI till
tekniska kontoret och andra funktioner som behöver veta det. Det finns även en analysfunktion som kan kopplas in om det behövs. Då kopplas andra myndigheter i länet in och
man kan förbereda sig.
Vårt inre befäl (IB) får varningen. IB har en ett speciellt framtaget tolkningsschema för vädervarningar, som också beskriver under vilka omständigheter som varningen kan bli allvarligare och risker för följdkonsekvenser. IB tar i sin tur kontakt med räddningschef i beredskap (RCB), som också är kommunernas TiB (Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner).
Vid allvarligare varningar tar RCB kontakt med kommunernas säkerhetschefer och krisberedskapsorganisationer.
Det beror på typ av klass. Räddningschef i beredskap är kommunens man i beredskap. Han
tar kontakt med kommunen. RT inre befäl larmar räddningschefen i beredskap och därefter
följer en larmkedja enligt kommunens önskemål.
Samarbete mellan förvaltningar i kommun
TIB skickar ut varningsmeddelande till ansvarig personal på berörda förvaltningar/bolag.
Beroende på varningens karaktär kan även kommunens krisledningsfunktion förvarnas.
Ja det finns rutiner.

8. Upplever ni att kommunen har tillräcklig kapacitet/resurser för att agera skadeförebyggande
vid varningar från SMHI?
Ja: 3
Delvis: 5
-

-

-

-

Kommunen arbetar aktivt med förebyggande åtgärder mot ras och skred tillsammans med
MSB och även SGI. Under årens lopp har flertalet erosionsförebyggande åtgärder gjorts för
närvarande byggs en rasmassedamm.
Omöjligt att svara på. Det finns en ökad kapacitet för höga flöden, då man kan sätta in barriärer. För kraftigt regn (som påverkar slamströmmar) hinner man inte göra något. När man
vet att mycket regn kommer kan man ha ökad tillsyn på inlopp och se så att de är rensade.
Om det är regn under längre tid kan man reglera ned i dammar.
Vi har ett jobba att göra, som vi i flera avseenden har påbörjat. Det handlar om ökad beredskap/kunskap, materialresurser och utveckling av materialresurser, samt samverkan.
Kommunen har begränsade resurser. Man vidtar åtgärder där det behövs, men beror på typ
av händelse. Om det är en utdragen händelse så finns inte resurser.
Vid större händelser har inte kommunen det utan vår kapacitet/resurser är dimensionerade
för ”vardagliga mindre” händelser. Vid en varning som TIB underrättar vidare ser varje
förvaltning/bolag över sin egen verksamhet och förebyggande åtgärder. Ett exempel kan
vara att kommunens gatuenhet ser till att brunnar på särskilt utsatta områden blir rensade i
och med en varning om mycket nederbörd.
Vi kan agera skadeförebyggande och gör det idag. Men man kan ju alltid bli bättre. Vi är
en liten kommun, så det finns alltid en önskan om att kunna göra mer.
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9. Bidrar ni till att öka beredskapen i samhället, både hos allmänheten och hos andra samhällsviktiga verksamheter (ex. polis) då det finns risk för slamströmmar, och i så fall hur?
Ja: 6
Nej: 1
Vet ej: 1
-

-

-

Ja, efter det stora regnovädret 2009 upprättade kommunen en checklista för ras och skred
för att lättare kunna samarbeta med Skistar, Polisen och även internt inom kommunen.
Vi känner inte till områden med särskild risk för slamströmmar.
Det finns ett samarbete med andra myndigheter, kallas F-insatts. Då är flera kommuner,
länsstyrelse, TV, försvaret m.fl. med och man tar koordinerade beslut och ger ut koordinerad information.
De förmedlar till allmänheten bl.a. genom deras hemsida och facebook.
Kommunen bedriver inget specifikt informationsarbete om risken med slamströmmar till
vardags men om en varning kommer och om krisledningsorganisation sätts igång startar
kommunen en upplysningscentral för att informera allmänheten.
Jo, vi informerar allmänhet och andra verksamheter. Polis är sällan aktuell. Däremot el och
vatten bolag.

10. Samarbetar ni med andra kommuner när det gäller hantering och förebyggande arbete vid tillfällen med mycket nederbörd?
Ja: 8
-

I både akuta situationer och i projekt. De har ett projekt nu gällande skyfall. De är även
med i älvgrupper.
Vid hantering.
Det är ett RT-förbund med tre kommuner.
Grannkommuner och regionen via Länsstyrelsen.

Typ av uppföljning på agerandet inom kommunen:
11. Har ni gjort någon uppföljning på agerandet innan och vid slamströmstillfället eller vid tillfällena med mycket nederbörd?
Ja: 4
Nej: 3
Vet ej: 1
-

Efter det stora regnovädret 2009 upprättade kommunen en checklista för ras och skred för
att lättare kunna samarbeta med Skistar, Polisen och även internt inom kommunen.
Vid mycket nederbörd.
Från händelsen 2013 har de haft erfarenhetsseminarium med drabbade och de som agerade.
De har turnerat runt en del också och berättat om det.
För några år sedan var det höga flöden och då gjordes en utvärdering hur man agerat vid
insatstillfället och man gjorde avstämning med kommunerna.
De slamströmmar som har uppstått har varit svåra att förutse då de uppstått efter mycket
lokala störtregn. Någon uppföljning är inte gjord av kommunen.

12. Har ni någon dokumentation av slamströmmar samt tillfällen med mycket nederbörd?
Ja: 5
Nej: 2
Vet ej: 1
-

Förbättringsbehov Alla större incidenter med slamströmmar finns dokumenterade, sen
gjorde SGI en stor utredning på slamströmmen som inträffade i Mörviksån 2003.
Vid tillfällen med mycket nederbörd.
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-

-

Erfarenhetsdokument finns, bl.a. insatsrapporter från RT med foton. Men det är en
punkt de kan bli bättre på.
Men bristfälligt.
Det finns en dagbok knuten till händelsen. Om den sparas är svårt att säga. Om det är
en extrem händelse sparas den, eller så sparas den ett tag och sen försvinner den i arkivet.
Nja, mer intern.

Förbättringsbehov
13. Ser ni någon nytta av SMHIs varningsinformation för väderhändelser? Om nej, varför inte?
Ja: 8
-

Självklart, men svårigheten ligger i lokala och plötsliga skyfall.
Ja, definitivt. Det är en väckarklocka. Men det är ett stort område att bevaka och många typer av väderhändelser som kan ske.
Alltid lära nytt och dra erfarenheter, både hos oss och andra

14. Ser ni någon förbättringspotential hos er själva när det gäller att bevaka varningssignalerna och
agera vid varning? I så fall hur?
-

De flesta är uppdaterade via smartphones idag med direkt information det kan man se som
en förbättringspotential.
Bevakningen av höga flöden kan förbättras. Men de har liten personal och budget så svårt.
Det ansvaret kanske bör ligga hos kommunen.
I dagsläget anser vi att det fungerar relativt bra, men bättre kan man alltid bli.
Vi är nöjda i dagsläget.

15. Hur kan SMHI förbättra varningsinformationen?
-

-

-

-

De (kommunen) har ofta direktkontakt med jourhavande metrolog på SMHI (via länet).
Men de önskar bättre modell för att se potentialen att det kan komma kraftiga skyfall, alltså
bli tydligare med att risk finns. Samt skruva på att det är tidigast 24h innan.
Jag tycker det borde finnas en riskvarning, när vädret innebär en förhöjd risk för lokala
kraftiga skyfall. När kraftiga skyfall syns på väderradarn går det ofta att se var de hamnar
om någon timme, även här kan en varning ges till våra inre befäl – bara det går fort. Under
tiden ett extremt skyfall pågår (säg att väderradaren ger indikationer på att det har regnat
70/80 mm över ett område) – då kan det finnas skäl att ge en mycket snabb varning för
kraftiga flöden i små vatten drag, mm, som nu kan skära av vägar och i värsta fall järnväg.
Då kan vi hinna agera.
Slamströmmar är ett okänt namn. Det behövs mer konkreta, detaljerade varningar. Varningar med förklaringar. Vid klass 3 varning ges förklaring om olika effekter. På samma
sätt borde det göras om slamström kan ske. Ange väder och effekter.
Gratis sms- funktion.
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16. Anser ni att ni har möjlighet att ge feed-back till SMHI på varningsinformationen?
Ja: 5
Vet ej: 1
-

De kan det och det gör det.

17. Har ni gjort det någon gång? Om inte, varför?
Ja: 2
Nej: 3
-

Vet ej: 2

De har kontakt med SMHI och brukar kalibrera systemen direkt. SMHI anger prognos och
kommunen anger hur det faktiskt blev.
Om mall fanns gällande vilken feedback de vill ha så vore det enklare.
Vi anser inte att vi haft anledning att göra det hittills.
Inte sett något behov.

18. Skulle ni ha nytta av vattenflödesprognoser specifikt för slamströmskänsliga avrinningsområden i kommunen? Hur långt innan en slamström måste varningen komma för att vara av nytta?
Ja: 4
Vet ej: 2
-

-

-

Varning för stora regnmängder är bra, men då bör man ha mätning specifikt på känsliga
ställen där vi vet om att det kan inträffa slamströmmar. Av erfarenhet har vi sett vid de
senaste tillfällen då det har kommit mycket regn att det kan variera väldigt mycket lokalt
på olika platser bara någon km från varandra. SMHIs varningsinformation är mer övergripande än så.
Det finns insatsplanering och med några timmars varsel kan de sätta upp barriärer. Det går
inte att vänta tills regnet har börjat, då hinner de inte.
Naturligtvis så fort som möjligt, men aldrig för sent (innan den inträffat)
Idag får de besked från vattenkraftsverken om hur de släpper på vatten. De behöver förvarning 1 dygn innan händelsen om allmänheten kan drabbas.
Har ej några problem med slamströmmar
Kommen bedriver idag ett dagvatten-projekt där man tittar på känsliga områden inom tätbebyggt område där störtregn kan orsaka allvarliga konsekvenser avseende uppsamlingsoch avrinningsområden.
Varför inte. Två-tre dagar.
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Svar på följdfrågor
Att använda varningar i samband med risk för slamströmmar
1. Vi har frågat er om varningsinformationen men vill förtydliga att SMHI har två varningsinformation, ett för kraftig nederbörd och ett för höga vattenflöden. I dina tidigare svar har du då
beaktat båda systemen eller bara ett?
-

-

-

Det är framför allt nederbörd (klass 2 och 3) som de tittar på och agerar utifrån, men de har
även bevakning på varningar om höga flöden. De har dock inte haft problem med höga flöden de senaste 10 åren.
De använder båda varningsinformationen, både hydrologiska och metrologiska varningar.
Gällande slamströmmar så är de metrologiska viktigast. Gällande slamströmmar så är det
ofta det allmänna vädret som ger varning, dvs. om det blir risk för åska och tolka luftfuktighet. Ibland ryms åska inom varningen för kraftig nederbörd, men inte alltid. (Svar på
fråga 3 också)
Varningsinformationen för kraftig nederbörd.

2. Finns det dokumenterat eller analyserat kopplingen mellan varningar och skadeutfall?
-

-

-

De har haft väldigt få slamströmmar och när de har skett så har det varit lokala kraftiga
regn som de inte fått varning om. Det finns ingen koppling dokumenterad mellan varningar
och slamströmmar.
Inte per automatik. När det är kraftig nederbörd som ger en räddningsinsatts så går det att
gå baklänges i systemet och koppla ihop ev. varning med räddningsinsatsen. Tekniska kontoret ansvarar för rensning av vattensystem, de har nog ingen automatisk dokumentation av
det heller. Det har ju inträffat åt båda hållen, dvs. att det skett slamström utan att varning
om kraftig nederbörd har getts ut och tvärtom.
Bara för att det blir en varning innebär det inte direkt att det blir en slamström. Eftersom
det ska till stora mängder nederbörd innan en slamström bildas så bör vi nog ha fått en varning gällande kraftig nederbörd. Kommunen har inte någon direkt dokumentation gällande
kopplingen.

3. Vad gör att ni agerar, är det SMHI:s varningar eller andra faktorer?
-

-

Det är mestadels genom erfarenhet, de ser flera faktorer som kan samverka och skapa problem (exempel nederbörd och kyla ger strömavbrott). Varningar är bra och är med och bidrar till agerandet. Klass 1 är mer skrämskott. Det ges många och de skapar inga större
problem så de bli lite uddlösa.
Både ock. Varningarna är en trigger och en heads up. Men att tolka det allmänna regnet är
lika viktigt. De två tillsammans är bra.
SMHI:s varning gör oss uppmärksam, eftersom kraftig nederbörd kan vara väldigt lokal så
agerar vi efter det.
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4. Om ni får varning för lokala kraftiga regn i framtiden, hur tror du att ni kommer agera på varningen?
-

-

-

På samma sätt som idag vid varningar, dvs. går ut med informationen till förvaltningarna,
bl.a. till VA som då kan kolla över avlopp och rensa. Man agerar vid alla varningar (dvs.
går ut med information), även vid klass 1 fast då går man även ut med informationen att det
inte är någon större fara.
Blir det kraftiga regn så finns det ett underhållssystem som följs (av Tekniska kontoret) för
att rensa inlopp och det finns prioriterade inlopp som bör kontrolleras. Detta kommer att
utföras i så fall. Skillnaden blir att det kan göras utifrån en varning istället för utifrån den
manuella tolkningen av det allmänna värdet som man gör idag och som idag kan föranleda
rensning och kontroll.
Precis som ovan hur tillförlitlig en lokal varningen kan vara i fjällmiljö.

Hur agera utifrån varningar
5. Vad tycker du krävs i varningsinformationen, förutom högre upplösning i tid och rum, för att ni
ska kunna agera effektivt?
-

-

Har inte tänkt specifikt på det. Ju säkrare varning desto bättre, men man vet ju att värdet
kan skifta snabbt så det är ju svårt.
Ta bort den begränsande 24h-regeln för klass 1 varning. När det föreligger faktorer som
kan ge effekter så bör man kunna gå ut med den informationen. Det görs när det förväntas
klass 2 varning, men inte för klass 1. Det skulle kunna förbättras, dvs. ange förutsättningar
för klass 1 varning så kan man ha längre tid på sig att vara beredd på det.
Bli mer effektiv på förutspå de lokala kraftiga regnen.

6. Arbetar ni mest förebyggande (hur) eller mest akut (hur)?
-

-

-

Mest förebyggande. Man lyfter beredskapen inför sämre väder och har rutiner för hur man
bör agera vid olika möjliga faror, som exempel vid strömavbrott och vid problem med vattenförsörjning. Just för slamströmmar gör man inte så mycket. Det är inget stort problem i
kommunen. De hör ju ihop med störtregn och kan uppstå vart som. Det är svårt. Sett på
längre perspektiv så hör ju slamströmmar ihop med skogsbruk. Vid ett tillfälle så höll man
på att avverka i en brant slänt mot ett samhälle. Då fick man se till så att de inte körde
djupa spår i lodrät riktning. Det är ju ett visst förebyggande arbete.
Både och. Det är en balans mellan dem. När det gäller slamströmmar så hinner man dock
inte göra så mycket i ett akut skede, då blir det mycket att hantera den uppkomna situationen (slamströmmen). Förebyggande arbete är att ha rätt dimensioner och rensade system.
Kommunen arbetar långsiktigt med erosionsförebyggande åtgärder tillsammans med MSB.
Förebyggande åtgärder kan vara dammar för att skydda samhället mot slamströmmar men
även övergripande planering vid exploateringar. När ovädret slår står vi redo att tömma
dammarna.
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Figur 1 Uppmätt dygnsnederbörd under juni 2013.
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Figur 2 Uppmätt dygnsnederbörd under juli 2013.
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Figur 3 Uppmätt dygnsnederbörd under augusti 2013.
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Figur 4 Uppmätt dygnsnederbörd under september 2013.
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Figur 5 Uppmätt dygnsnederbörd under oktober 2013.
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Figur 6 Uppmätt dygnsnederbörd under juni 2014.
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Figur 7 Uppmätt dygnsnederbörd under juli 2014.
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Figur 8 Uppmätt dygnsnederbörd under augusti 2014.
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Figur 9 Uppmätt dygnsnederbörd under september 2014.
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Figur 10 Uppmätt dygnsnederbörd under oktober 2014.
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Figur 11 Uppmätt nederbörd mätare 1 (dal) 2013-09-01. Varje stapel representerar ett 15-minutersintervall.
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Figur 12 Uppmätt nederbörd mätare 2 (topp) 2013-07-20. Varje stapel representerar ett 15-minutersintervall.
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Figur 13 Uppmätt nederbörd mätare 2 (topp) 2013-08-12. Varje stapel representerar ett 15-minutersintervall.
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Figur 14 Uppmätt nederbörd mätare 2 (topp) 2013-08-31. Varje stapel representerar ett 15-minutersintervall.
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Figur 15 Uppmätt nederbörd mätare 2 (topp) 2013-09-01. Varje stapel representerar ett 15-minutersintervall.
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Figur 16 Uppmätt nederbörd mätare 2 (topp) 2014-06-22. Varje stapel representerar ett 15-minutersintervall.
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Figur 17 Uppmätt nederbörd mätare 2 (topp) 2014-08-06. Varje stapel representerar ett 15-minutersintervall.
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Figur 18 Uppmätt nederbörd mätare 2 (topp) 2014-08-18. Varje stapel representerar ett 15-minutersintervall.

SGI Publikation 25

10

Nederbörd i mm

8

6

4

2

0
00:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

Tid
Figur 19 Uppmätt nederbörd mätare 2 (topp) 2014-09-27. Varje stapel representerar ett 15-minutersintervall.
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För nederbördshändelsen 2014-08-06 visas i Figur 1 en jämförelse mellan SGI:s mätstation 2
(topp), motsvarande HIPRAD-ruta samt det högsta värdet från omgivande 3x3 matris av HIPRADrutor. Resultatet visar att HIPRAD väl beskriver variationerna i nederbördsintensitet under händelsen men att den mycket extrema första toppen underskattades. Det är delvis förväntat eftersom en
nederbördsextrem i en punkt (station) normalt är större än motsvarande extrem i ett areellt medelvärde (HIPRAD).

Figur 1 En jämförelse mellan SGI:s mätstation 2 (station), motsvarande HIPRAD-ruta (Mittrutan) och det
högsta värdet från omgivande 3x3 matris av HIPRAD-rutor (Max 3 x 3) för nederbördshändelsen 2014-08-06.
Jämförelsen visar att HIPRAD väl beskriver variationerna i nederbördsintensitet under händelsen men att den
mycket extrema första toppen underskattades.

I Figur 2 presenterar vi en jämförelse av månadsnederbörden för 2013 respektive 2014 uppmätt i de
två mätstationerna i Mörviksåns avrinningsområde, motsvarande HIPRAD-rutor samt i mätstationen i Järpströmmen. Månadssummorna från de båda HIPRAD-rutorna är likartade. Det kan bero på
att de båda 2x2 km² rutorna representerar ungefär samma medelhöjd och/eller på begränsningar i
hur effekten av kraftiga orografiska gradienter påverkar interpoleringen av stationsdata. Om man
drar ifrån korrektionen för mätförluster (cirka 10%) hamnar HIPRAD-summorna i allmänhet tämligen nära de från mätstation 1 (dal). Denna iakttagelse gäller dock inte för augusti och september
2014. Avvikelsen kan tolkas som att månadssummorna i mätstation 1 är underskattningar av den
faktiska månadsnederbörden i dalen under augusti och september 2014. I så fall är den beräknade
orografiska effekten för de här två månaderna missvisande. En alternativ tolkning av avvikelsen
mellan radardata och den uppmätta data i mätstationerna är att nederbörden de här två månadrena
dominerades av konvektionsdriven nederbörd med uniform vindriktning, vilket orsakade kraftiga
lokala skillnader i nederbördsintensitet, till exempel konvektionsdriven nederbörd vid toppen och
regnskugga på läsidan av Åreskutan där mätstation 1 är placerad. Vi har inte undersökt om vindriktningen var uniform vid tidpunkterna för regntillfällena under augusti och september 2014.
Jämförelsen mellan dataseten förstärker också bilden av att nederbördsmängden som registreras i
Järpströmmen inte är representativ för nederbördsmängden i Mörviksåns avrinningsområde.

SGI Publikation 25

250

200

Nederbörd (mm)

2013
Mätare 2 (topp)

150

Radar-ruta 2
Mätare 1 (dal)
Radar-ruta 1

100

Järpströmmen
50

0
juni

juli

augusti

september

oktober

Figur 2 Jämförelse mellan månadsnederbörden som uppmätts i SGI:s mätstationer, i SMHI:s HIPRAD-rutor
samt i SMHI:s automatiska väderstation i Järpströmmen under 2013.
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Figur 3 Jämförelse mellan månadsnederbörden som uppmätts i SGI:s mätstationer, i SMHI:s HIPRAD-rutor
samt i SMHI:s automatiska väderstation i Järpströmmen under 2014.
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