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Abstract  

Global changes in the climate during the last decade is frequently debated in today`s society. 

It is established that the climate is getting warmer. The consequences are already noticeable 

because of the warmer temperature. Since the earth temperature is increasing the weather 

systems around the world changes. The question is if the increasing temperature has 

something to do with both frequency and the extent of natural disasters. This question is very 

important and therefore research must continue to find new and improved facts. 

 

The 4-5 of August in 2004 an area in Hagfors municipality was strike by a serious rain and 

thunder storm. The following consequences were severe and the road around Rådasjön was 

totally destroyed in several places. This study is connected to the storm in Hagfors and the 

current climate changes. The present question is if the storm and its consequences are caused 

by a warmer climate. Following this study also discusses causes of this storm and its 

consequences.   

 

The area where this study was performed is tremendously sensitive to water erosion. The 

latest ice age has affected this area and therefore consists of material from till. Above this 

Rådasjön is situated in a broken valley that makes the lake very deep and steep sided. During 

the storm in 2004 there were at lot of material that strived down the steep sides to the lake. 

This affected not only the roads, but also the people who lived there during the time.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Den senaste tidens förändringar då det gäller klimatet är en väl debatterad fråga i dagens 

samhälle. Att vi går mot varmare tider här på jorden är konstaterat, liksom de konsekvenser 

som uppvisats av ett redan varmare klimat. Eftersom det blir varmare här på jorden förändras 

också vädersystemen. Frågan är om en ökad temperatur påverkar både frekvensen och 

omfattningen av naturkatastrofer. Frågan om dagens klimatförändring skulle kunna leda till en 

större frekvens av naturkatastrofer är viktig att forska vidare i.  

 

Den 4-5 augusti 2004 drabbade ett kraftigt regn- och åskoväder Hagfors kommun i nordöstra 

Värmland. Konsekvenserna av ovädret var stora, då vägen runt Rådasjön helt skars av på ett 

flertal ställen.  Uppsatsen är kopplad till detta regnoväder samt den pågående 

klimatförändringen. Frågan om ovädret och dess konsekvenser berodde på ett varmare klimat 

är här aktuell. Vidare tar uppsatsen tar upp orsaker till detta oväder, samt vilka konsekvenser 

det fick.  

 

Området där studien utfördes är extremt känslig för vattenerosion. Den senaste istiden har 

påverkat området och det består därför till största delen av morän. I och med det här är 

Rådasjön belägen i en sprickdal vilket gör den mycket djup, med branta sidor. Under ovädret 

2004 strävade mycket material nedför de branta sidorna mot sjön. Det här påverkade inte bara 

vägarna, utan också människorna som bodde där under händelsen. 
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1. Inledning 
Vädret är något som påverkar oss alla på olika sätt. I och med att klimatet blir varmare 

kommer också våra uppfattningar angående vädret att förändras. Under augusti månad år 

2004 drabbade ett kraftigt regnoväder Hagfors kommun som fick stora konsekvenser för 

omgivningen. På grund av diskussionen som förs idag kring klimatförändringar, blev vi 

nyfikna på om dessa förändringar har något samband med regnovädret eller om det var en 

naturlig händelse. Konsekvenserna som följde ovädret var dramatiska, med vägar som blev 

avskurna på ett flertal ställen genom raviner. Att ett regnoväder kunde förstöra så mycket 

under en så kort tid gjorde att vi besökte och undersökte några av de då drabbade platserna, 

för att se hur där ser ut idag. Fortfarande finns tecken på att något inte allt för längesen hänt, 

även om mycket av det som förstördes återställts, bland annat vägarna. Frågan om något 

liknande kan inträffa i framtiden är intressant och värt att forska vidare i. Ett stort arbete har 

på undersökningsplatserna lagts ner för att förebygga framtida konsekvenser av ett liknande 

regnoväder som det under 2004, men det bör finnas i minnet att det inte går att förutse 

naturens krafter. Vi vill poängtera är att vi har gjort den här c-uppsatsen tillsammans, allt från 

att arbeta genom litteratur till fältundersökningar. 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen var att lära oss mer om former som uppkommer av vatten och 

framförallt raviner. Vi ville se hur relationen klimatförändring och ravinerosion hör ihop. 

1.2 Frågeställningar 

• Var regnovädret som drabbade Hagfors kommun den 4-5 augusti 2004 en följd av den 

pågående klimatförändringen, eller skedde det av helt naturliga orsaker? 

• Varför orsakade ovädret 2004 så stora skador, runt Rådasjön? 

1.3 Avgränsningar 

Då det gäller klimatförändringarna har fokus lagts på vad som händer och vad möjligen 

komma skall inom de nordliga breddgraderna med Sverige inräknat. Vi har koncentrerat oss 

på ravinerna som finns runt Rådasjön (se områdesbeskrivning) då detta är en erosionskänslig 

sprickdal, och att det nyligen var ett naturkatastrofdrabbat område. 
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2. Metodik 

Fältstudierna genomfördes under hösten 2007 och det som undersökts är markförstöring runt 

Rådasjön. Vid ett kraftigt oväder den 4-5 augusti 2004 förstördes vägarna runt Rådasjön av ett 

antal raviner. Vi har valt ut tre stycken undersökningsplatser där vägen blev totalförstörd 

under regnovädret 2004, och senare blivit återuppbyggd. Vid respektive undersökningsplats 

har vi gjort en områdesbeskrivning i vilken vi inkluderar hur det ser ut på platsen, i vilket 

väderstreck ravinen ligger, vilket material som finns, samt vilka åtgärder som vidtagits för att 

förhindra framtida markförstöring. Vi har också försökt att få en bild av hur platsen såg ut 

innan regnovädret 2004, och fokus ligger i områdesbeskrivningen på de områden som blev 

kraftigt utsatta. 

 

Genom att studera höjdkurvorna på kartan försökte vi komma fram till ravinernas läge, samt 

försökt bilda oss en uppfattning över avrinningsområdet. Litteraturstudier har gjorts dels för 

att få en bild av olika företeelser när det gäller markförstöring genom bland annat raviner, och 

dels för att om möjligt se ett samband med klimatförändringen som idag är en aktuell fråga i 

hela världen. Vi har också haft personlig kontakt med Göran Mårtensson, plan- och 

bygglovchef i Hagfors kommun som hjälpt oss att få en överblick av hur det såg ut efter 

naturkatastrofen. 

2.1 Felkällor 

För ett otränat öga kan det vara svårt att se det som fokus bör läggas på, och det kan därför bli 

eventuella feltolkningar. Vidare kan ytterligare en möjlig felkälla vara att ingen av oss var på 

plats när ovädret inträffade. Därför är det svårt att skapa sig en bild av hur det såg ut vid 

katastroftillfället och vi har fått lita på andras iakttagelser och tolkningar. Till detta bör sägas 

att det hör till ovanligheterna att människor är på plats när en naturkatastrof inträffar. Vi har 

använt oss av ett flertal Internetkällor då det är där som den mest uppdaterade informationen 

finns. Då vi har använt oss av dessa källor har vi varit mycket noga med källkritiken. 
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3. Resultat 

Under våra fältstudier har vi befunnit oss i östra Värmland för att undersöka några av de 

raviner som under ett kraftigt oväder under år 2004 ödelade stora delar av omgivningen. 

 

3.1 Områdesbeskrivning 

Platserna som undersökts är belägna runt Rådasjön i östra Värmland i Hagfors kommun (se 

bilaga 1 och 2). Rådasjön ligger på en höjd av 123,8 meter över havet (Terrängkartan 11D NO 

Munkfors). Undersökningsplats I samt II finns på den östra sidan om sjön, och 

undersökningsplats III är belägen på den västra sidan om Rådasjön. 

 

3.1.1 Undersökningsplats I 

Undersökningsplats I ligger belägen vid väg 240 öster om Rådasjön, cirka en kilometer norr 

om Lidsbron. Området består till större delen av morän och isälvsmaterial av finare karaktär. 

Platsen är tydligt påverkad och en ravin kan lätt urskiljas på den östra sidan om vägen. 

Genom ravinen rinner det en bäck som längre ner mynnar ut i Rådasjön. 50 meter öster om 

vägen är ravinens norra sida mycket hög samt brant och består endast av finare material, utan 

växtlighet som kan ses på foto 1.1. Växtligheten återfinns först längst upp på ravinens kant 

där det växer höga granar. Då allt finare material har spolats bort är det endast det grövre 

materialet som kan urskiljas i eller bredvid bäckenfåran. 

 

Ravinens södra sida har två tydliga platser som inte har någon växtlighet. Dessa platser är 

dock inte lika höga som den norra sidan, men de har en lika brant lutning. Det finare 

materialet ligger liksom på den norra sidan av ravinen längre upp i sluttningen, medan det 

större och grövre materialet återfinns nere i ravinens botten eller ligger bredvid bäckfåran. 

Växtligheten är på den här sidan större, och träden växer ett par meter från bäcken som rinner 

genom ravinen. Träden på denna sida av ravinen är gamla och de fanns där innan ovädret 

2004 och har en början till saxofonstammar, vilket indikerar att jordkrypning förekommer.  

 

En ravin fanns på den här undersökningsplatsen redan innan regnovädret 2004. Efter 

regnovädret hade delar av denna ravin blivit påverkade. Öster om det påverkade området 

fortsätter ravinen, och då inte med fullt så sluttande sidor. Växtligheten är här riklig i form av 
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många granar, och dessa är så pass fullväxta att de fanns här långt innan år 2004. I området 

som är beläget väster om väg 240 är det glest med växtlighet och den som finns här är till 

största delen sly. Vid bäckens mynning ut i Rådasjön väster om vägen har det bildats ett 

tydligt urskiljbart delta av fint material som bäcken förde med sig vid regnovädret 2004 från 

ravinen. 

 

Åtgärderna som vidtagits på undersökningsplats I efter regnovädret år 2004 är omfattande. 

Längre upp i ravinen har dock inget visuellt gjorts och där finns i den norra sluttningen en 

överhängande risk för ras eller skred. Under vinterhalvåret då marken är frusen, och 

nederbörden oftast kommer i form av snö är dock risken inte så påtaglig. Vägen som korsar 

ravinen är helt nybyggd då den helt spolades bort under regnovädret 2004. Två nya tillräckligt 

stora vattentrummor leder vattnet under vägen. Vattnet styrs därigenom och detta förhindrar 

ytterligare erosion med risk för ras. Erosionsskydd i form av stora betongplattor har lagts ut 

på sidorna samt i botten av bäcken innan trumman börjar, samt på samma sätt efter trumman. 

Stora mängder sprängsten har också lagts ut på båda sidor av vägen, materialet förhindrar ras 

samt fungerar som fyllnadsmaterial. 

 

 

Foto 1.1 Undersökningsplats 1: Östra sidan om vägen. 

 

3.1.2 Undersökningsplats II 

Undersökningsplats II är belägen ett par kilometer norr om undersökningsplats I, längs väg 

240 på östra sidan om Rådasjön. På den östra sidan om vägen går det dock inte att urskilja 
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lika tydlig påverkan som vid undersökningsplats I. I denna ravin rinner det ett större 

vattendrag som på sina platser är upp i mot två meter brett. Många stora och kantiga stenar 

syns i naturen vilket tyder på att det är moränterräng. Finare sand finns högre upp i 

ravinsidorna och det finns flera nedfallna träd i sluttningarna ner mot bäcken, (se foto 1.2) 

vilket kan vara ett tecken på att djuperosionen nästan är klar. Ravinens spatsar kan dock 

fortsätta förlängas.  Den nordliga sidan av ravinen öster om vägen är inte så brant utan snarare 

mer svagt sluttande. På västra sidan vägen går det att urskilja en kraftig ravinbildning som 

sträcker sig ner mot Rådasjön. Här har ravinen kraftigt sluttande sidor och det finns även en 

hel del avbrutna och rasade träd i botten av den. I övrigt är växtligheten här stor och återfinns 

ända ner i ravinens botten, vilket tyder på att det inte förekommer någon aktivitet här nu. 

 

På den här platsen har det också vidtagits omfattande åtgärder. Betongtrappor med 

erosionsskydd har lagts ut längs sidorna och i botten av bäcken både innan och efter trumman 

som leder vattnet under vägen. En fristående trumma har också byggts på den östra sidan av 

vägen i anslutning till själva vägtrumman. Denna trumma är försedd med kraftigt galler som 

ska hindra större material samt skräp att täppa igen vägtrumman. Sprängsten har även använts 

här över stora ytor på både den östra respektive västra sidan, för att hindra erosion och för att 

utgöra en fyllnadsstomme till vägen. 

 

     

     Foto 1.2 Undersökningsplats 2: Östra sidan om vägen. 
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3.1.3 Undersökningsplats III 

Undersökningsplats III är belägen på väg 824 mellan Lidsbron och Råda. Även här skars 

vägen av under regnovädret 2004 och det går att urskilja tydliga spår efter detta. På den västra 

sidan av vägen finns det ett stort område likt en sänka där det inte finns någon växtlighet 

överhuvudtaget. Detta liksom en rasad stenbro går att se på foto 1.3. Västra sidan av stenbron 

är någorlunda intakt, medan den östra sidan är helt rasad. Området väster om stenbron tyder 

inte på några avvikande företeelser, det rinner en bäck genom terrängen och ingen 

ravinbildning går att urskilja. 

 

På östra sidan om vägen däremot finns en tydlig ravinbildning som sluttar ner mot Rådasjön. 

Många nedfallna träd samt sly går här att urskilja, men det finns också höga träd som växer i 

anslutning till bäcken. Sidorna på ravinen är inte tydligt påverkade av erosion eller ras. 

Genom att vägen skars av helt under regnovädret 2004 har man också här använt sig av stora 

mängder sprängsten som utgör fyllnadsmaterial samt skydd mot erosion. Vägtrummorna är 

utbytta mot större, och det har också byggts upp en trumma innan vägtrumman för att styra 

vattnet samt samla upp större material då trumman är försedd med galler. Erosionsskydd 

genom betongplattor finns också utlagt i bäckens botten och på sidorna innan och efter 

trumman. 

 

Foto 1.3 Undersökningsplats 3: Västra sidan om vägen. 
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3.2 Historia 

3.2.1 Före Weichselistiden 

Före den senaste istiden (även kallad Weichselistiden) följde Klarälven som då kallades för 

Fornklaran, den sprickdal som sträcker sig från norska gränsen och söderut via Edebäck och 

sedan genom Rådasjön, Lidsjön, Grässjön och Alstern. Älven mynnade sedan till sist ut i 

Ölmeviken väster om Kristinehamn. Dalens djup beräknat från höjdernas toppar till dalens 

botten var cirka 100-200 meter och ibland mer (Hörner, 1927). 

3.2.2 Den senaste nedisningen 

För cirka 115 000 år sedan förändrades klimatet till det kallare och det var detta som startade 

en ny istid. Den snö som föll på vintern hann inte tina bort på sommaren och ett snö- och 

istäcke skapades. När snö- och istäcket var cirka 50 meter tjockt bildades en glaciär. Flera 

glaciärer växte ihop och snart bildades ett sammanhängande istäcke över hela Norden, som 

rörde sig från tillväxtområdena ut mot kanterna. För cirka 20 000 år sedan var isen som störst 

och täckte då större delen av norra Europa. I och med att glaciären växte krävdes det mycket 

vatten, och detta togs från havet. Detta ledde till att havsnivån sjönk med cirka 100 meter, 

vilket i sin tur ledde till att stora kustområden torrlades, samt även stora delar av Nordsjön. 

Över Skandinavien var inlandsisen som mest cirka tre till fyra kilometer tjock. Detta istäcke 

bildar ett enormt tryck på jordskorpan och därför av denna enorma pressades jordskorpan på 

vissa håll ned flera hundra meter. När isen bredde ut sig kom allt löst material som hamnade i 

dess väg att frysas in i isen och forslas bort. När senare allt löst material var borta började det 

material som var infruset i isen att erodera på det fasta berget (Heijkenskjöld, 1994). 

 

När isen hade smält bort lättade trycket på jordskorpan och den så kallade landhöjningen 

påbörjades. Denna höjning av landet startade redan innan all is var borta. Den största 

hastigheten som landet steg med har på vissa håll uppskattats till cirka en decimeter per år. 

Idag är landhöjningen i Värmland cirka 4,5 millimeter per år i norr, och cirka 3,5 millimeter i 

söder. Det vatten som frigjordes när isen smälte har bidragit till att havsnivån åter har höjts 

med ungefär 100 meter (Heijkenskjöld, 1994). På grund av att landet var nedtryckt 

tillsammans med den ökande havsnivån stod Vänern i direkt förbindelse med havet. Från 

Ransäter sträckte sig en fjord upp mot Edebäck och Rådasjön för att sedan fortsätta upp i 

Klarälvens dalgång. I Sunnemodalen fanns ett smalt sund som fortsatte ner mot 

Brattforsheden. När havet nådde som högst beskrivs detta som högsta marina gräns, och 

denna gräns varierar i Värmland mellan 160 meter i söder och 220 meter i norr, över 
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nuvarande normal havsnivå. Att värdena är högre i norr beror på att landhöjningen varit större 

eftersom isen låg kvar där längre och tryckte ner landskapet (Magnusson 1954). 

 

När isen smälte bildades isälvar och dessa kunde transportera stora mängder material, för att 

sedan deponera materialet när farten avtog. En sådan deponering kunde bland annat ske vid 

iskanten där det ofta bildades deltaområden, så kallade randdeltan som uppkom när isälven 

mynnade i vatten. Randdeltan ligger vid högsta kustlinjen, och det är ingen slump eftersom 

isen här stannade till lite extra medan isälvarna fortsatte att leverera material. Brattforsheden 

och Gräsmarksdeltat är två randdeltan i Värmland (Heijkenskjöld, 1994). Det finaste 

materialet kunde färdas mycket långa sträckor ut till havs. Havsbottnen blev på detta sätt täckt 

av finare sediment såsom lera. Detta ledde till att när isen försvann, och landhöjningen 

startade steg dessa områden upp ur havet, och blev mycket bördiga marker. På dessa marker 

var förutsättningarna för att odla jorden mycket stora, medan den mark som befunnit sig över 

den högsta marina nivån var mer av moränkaraktär, det vill säga stenig och inte lika lätt 

odlad. (Magnusson, 1954). Ett annat fenomen som är kopplat till isälvar är rullstensåsar vilka 

är oregelbundet lagrat material som sand och grus. Detta material avsattes i isälven i eller 

under isen, och ligger sedan kvar efter att isen har lämnat landet (Loberg, 1993). 

3.2.3 När isen lämnade Sunnemodalen med omnejd 

Cirka 7400 år f.Kr. började isen att smälta undan och de sydligare delarna av kommunen blev 

isfria. Havsvattnet trängde då endast in i de djupare dalarna, såsom i till exempel 

Sunnemodalen. Under issmältningen fylldes många av havsvikarna av sediment och detta 

ledde till att vattnet tog nya vägar. Ett tydligt exempel på detta är längs Klarälven norr om 

Edebäck, där älven kantas av långsträckta terrasser, vilket är ett bevis på att älvfåran varit 

täckt av sediment, som älven sedan eroderat sig igenom. I och med detta har dalen en 

lättodlad sandjord och terrasserna visar oss var den forna botten låg (Sjörs, 2000). 

3.3 Berggrunden 

Berggrunden i hagfors består till största delen av granit och i väster till viss del av röd gnejs 

(Sjörs, 2000). Från norska gränsen genom hela Värmland till trakterna av Kristinehamn går 

det att följa ett sammanhängande spricksystem som bland annat bildar Sunnemodalen 

(Holmberg, 1954). När denna sprickdal exakt är bildad är ännu lite oklart. Dock är det 

fastställt att det var för flera hundra miljoner år sedan, och att det berodde på aktivitet hos de 

tektoniska plattorna. I samband med vulkanisk aktivitet i området runt Oslo vittrade berget i 

de sprickor som bildats och denna vittring fortsatte sedan över tid. Det vittrade materialet 
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fördes bort av rinnande vatten, och detta eroderade samtidigt ner i sprickorna och bildade en 

så kallade v- dal. Denna v- dal har sedan under de senaste istiderna nötts ner till en u-dal 

(Heijkenskjöld, 1994). Tidigare fanns det teorier om att klarälvdalens sprickdal var gränsen 

mellan västra Sveriges granitberggrund och östra Sveriges järngnejser, vilket i sådana fall 

skulle markera en mycket viktig linje i den Svenska geologin. Karteringar har senare visat att 

sprickdalen och bergartsgränserna inte exakt följer varandra (Hörner, 1927). 

 

Klarälven tvingades senare söka sig till en västligare fåra från Edebäck och söderut 

(Holmberg, 1954). Detta berodde på att den mäktiga Brattforsheden dämde upp sundet 

söderut och då hade den så kallade Sunnemoviken fortfarande kontakt med havet. Det här 

skedde under 7300-talet f.Kr. (Sjörs, 2000). Kvar i den gamla älvfåran finns idag tre 

långtsträckta och sammanhängande sjöar. Dessa är Rådasjön, Lidsjön och Grässjön som 

ligger i nord-sydlig riktning, vilket är ganska typiskt för sjösystem i Värmland. Sjöarna kan 

jämföras med Frykensjöarna fast i mindre skala (Holmberg, 1954). Genom att Brattforsheden 

skar av sundet i söder, tvingades nu Sunnemodalens sjöar att ha sitt utlopp mot norr för att nå 

Klarälven vid norra Råda kyrka (Magnusson, 1954). 

3.4 Jordarter 

Jord delas in i två olika kategorier; mineraljord och organisk jord. Mineraljorden klassificeras 

efter kornstorleken och fördelningen av kornen. Det vanligaste är att en mineraljord består av 

en sammansättning av olika kornstorlekar, och det är inte lika vanligt med en renodlad jord 

till exempel sand. För att det skall vara en organisk jord måste den bestå av mer än 20 % 

organiskt material. De vanligaste organiska jordarna är torv och gyttja. Jordens förmåga att 

släppa igenom eller hålla kvar vatten beror på kornstorleken och hur hårt packad jorden är, ju 

finare korn desto större uppsugningsförmåga har jorden (www.swedgeo.se, 080105). 

 

3.4.1 Lera 

Lera är en mycket finkornig jordart där mer än 15 procent av viktinnehållet utgörs av 

lerpartiklar som har en diameter mindre än 0,002 millimeter. Cirka 5 procent av Sveriges 

landyta består av ler- och siltjordar. I brant terräng med lera är risken för ras och skred 

överhängande (www.ne.se, sökord: lera, 071215). På grund av landhöjningen gräver sig älvar 

och bäckar successivt djupare ner i marken, vilket i sin tur leder till att kanterna mot 

vattendragen blir brantare och högre. När dessa blir allt för höga börjar de utjämnande 

krafterna att verka och slänterna kollapsar (www.sgu.se, 080106). 
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3.4.2 Silt (finmo mjäla) 

Kornstorleken för silt är mellan 0,002-0,06 millimeter och dessa korn är så små att de inte kan 

urskiljas med ögat. Silt har stor uppsugningsförmåga av vatten och blir lätt flytande, vilket 

betyder att vattenmättad silt får en vällingliknande konsistens. I och med att silten lagrar 

vatten är den också känslig för kyla och kan orsaka stora tjälskador. Denna typ av jorden och 

också mycket erosionskänslig och den har till och med ansetts vara mer skredkänslig än lera 

(www.swedgeo.se 080105). 

 

3.4.3 Sand och grus 

Sand består av kornstorlekar mellan 0,06-2 millimeter och kornstorleken för grus varierar 

mellan 2-60 millimeter. Sand och grus är ofta blandade med andra fraktioner och det är inte 

ovanligt att dessa är blandade med silt. Sand och grus har en mycket stor dränerings förmåga 

och torkar snabbt efter att varit blött, och blir därför mycket erosionskänslig. Grus och sand 

rasar normalt vid rasvinkeln (eller den så kallade friktionsvinkeln) som är mellan 30-40 

grader (www.swedgeo.se, 080105). 

 

3.4.4 Morän 

När isen smälte undan tappade den även förmågan att bära med sig material. En del material 

föll till botten medan annat fördes med vattnet och deponerades på annan plats. Det material 

som deponerades omedelbart kallas för morän. Detta material karakteriseras av att det är 

kantigt, det har varierande storlek och är helt osorterat. Morän är förövrigt den vanligaste 

jordarten i Sverige. Det material som följde med vattnet och deponerades på andra platser 

kallas isälvsmaterial och är oftast rundat, sorterat och skiktat (Heijkenskjöld, 1994). I och med 

att materialet har färdats med eller på isen så kan man finna block från bergarter som annars 

inte skådas i terrängen (Magnusson 1954). 

 

3.5 Erosion 

På jordklotet förändras jordskorpan konstant. Exogena processer verkar utjämnande på 

jordskorpan medan de endogena processerna verkar uppbyggande. Erosion pågår ständigt i 

olika former, rinnande vatten, vågor och vindar omformar hela tiden landskapet. 

Erosionsprocessen i vatten består av tre olika faser och dessa är erosion, transport och 

deposition (Fallsvik, 2007). 
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Erosionen är olika stor i olika vattendrag. Flödet i de mindre vattendragen påverkas mer av 

intensiva regn. Dessa regn bildas i så kallade bymoln (cumulonimbus), som har en begränsad 

storlek. När den marknära luften värms upp och det sker en hävning bildas konvektiv 

nederbörd. By- och åskmoln är kraftigt konvektiva moln, som sträcker sig ända upp till 

tropopausen. Tropopausen är den gräns i atmosfären som skiljer termosfären och stratosfären 

åt. Tropopausen fungerar som ett lock och det är under detta lock som vädret finns. Den övre 

delen av molnet viker oftast av mot sidan och ser då ut som ett städ. Molnet består av 

vattendroppar, som ofta är underkylda och högst upp även kan bestå av iskristaller. Intensiva 

regn, hagel och åska sammankopplas med denna typ av moln (Bogren, et.al 1999). Som regel 

drabbar därmed varje enskilt intensivt regn endast ett lokalt begränsat område. Flödet i de 

större vattendragen, som har större avrinningsområden, är mer utjämnat med mindre 

fluktuationer. Flödet är beroende av den nederbörd som kommit under en längre period över 

det större avrinningsområdet (Fallsvik, 2007). 

 

Själva regndropparnas fall mot markytan kan på obeväxt mark ge erosionsskador. Jordens 

gynnsamma struktur kan slås sönder, markytan slammas igen och en skadlig skorpbildning bli 

följden. Detta är dock inte det största problemet då de större skadorna inte uppkommer förrän 

vattnet börjar rinna av längs markytan och tar med sig material. Ju snabbare vattenströmmen 

och avrinningen är, desto mer material kan bortforslas. Denna form av vattenerosion kallas 

för yterosion. Skadorna som uppkommer till följd av detta är oftast begränsade men i svåra 

fall kan den medföra en avspolning av stora arealer jord (Paulsson, 1974). 

 

Rännilar kan uppstå på speciellt utsatta ställen och dessa tar med sig material varav det grövre 

avsätts på fältens lågt belägna delar då vattnets hastighet avtar, eller möjligen i avloppsdikena 

som därför kan slammas igen. Det finaste materialet stannar längst i uppslammad form (i 

vattnet) och bortförs i regel med vattnet och avrinner långt ifrån där erosionen påbörjats. 

Skulle rännilarna få tillfälle att förgrena sig och växa sig större och marken är 

erosionsbenägen kan yterosionen övergå till ravinbildning. Denna typ av erosion kan 

åstadkomma stora lokala skador. Även om materialet är uppslammat fortsätter det att erodera 

genom att det nöter på stränderna och i strömfårorna. Sekundära skador uppstår när det från 

odlingsmarkerna bortförda jordmaterialet avsätter sig i vattensystemen och grundar upp dessa 

(Paulsson, 1974). 

 

Sveriges förhållande då det gäller vattenerosion är gynnsamma. Nederbördsmängderna är 
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måttliga och kraftiga skyfall sällsynta. Eftersom marken under en stor del av året är frusen är 

den också skyddad mot vattenerosion. Trots gynnsamma förhållanden kan det ändå inträffa 

markskador genom vattenerosion. Yterosion i mindre skala är vanlig i samband med kraftiga 

regn på obeväxt mark samt vid snösmältningen på våren. Detta gäller särskilt i trakter med 

kuperad terräng och lerfattiga jordar. Om yterosionen återkommer ofta, blir den samlade 

skadeverkan snart påtaglig. För att förhindra yterosionen måste vattenavrinningen förhindras 

längs markytan, jordmaterialet måste också hindras från att följa med det rinnande vattnet. 

Den allra viktigaste åtgärden är att marken är beväxt. Då ligger marken skyddad och har 

bättre bindningsförmåga. Jordbearbetningstekniken är också en viktig faktor då det gäller 

markbevarande åtgärder. Om bearbetningen utförs vinkelrätt mot lutningen, blir den ofta ett 

tillräckligt skydd mot avrinningen. Läggs den däremot längs marklutningen underlättas 

avrinningen. Plogfåror och kan då bli början till rännilar, som växer och gör skada (Paulsson, 

1974). 

3.5.1 Markstabilitet 

Landhöjningen, klimatet och människans olika ingrepp i naturen kan förändra markens 

stabilitet och på grund av detta kan mark som tidigare varit stabil bli instabil. Markstabiliteten 

påverkas direkt av mänskliga faktorer, dels genom att belastningen ökar och dels av att 

jordens hållfasthet försämras. Ingrepp i naturens jämvikt sker i både stor och liten skala.  

Genom olika typer av byggen, bostäder, industriområden, vägar, järnvägar etc. ökar 

belastningen av marken. Kalhyggen är ett markvårdsproblem då dessa medför att vattnet 

rinner undan istället för att sugas upp av trädens rötter. Erosionen ökar då speciellt i 

sluttningar och risken för skred ökar ytterligare om släntens nederdel undermineras 

(www.sgu.se, 080106). 

 

Skred och ras är i första hand en följd av naturliga erosionsprocesser. Utvecklingen kan dock 

påskyndas eller motverkas genom människans ingrepp. Det är vanligt med skred och ras i 

samband med snösmältning och tjällossning och under perioder då det regnat mycket. Under 

våren och hösten dunstar inte vattnet bort så lätt som det gör under varma sommardagar. En 

stor del av det regn som faller stannar kvar i jorden. När vattentrycket blir högt i marken kan 

ett ras eller ett skred inträffa (www.sgu.se, 080106). 

3.5.2 Raviner 

Ravinbildning är en av de yttre, exogena processerna som tydligast omformar och eroderar 

jordytan. Raviner kan bildas på olika sätt och de påverkas av både passiva och aktiva exogena 
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processerna. Till de passiva räknas bland annat lutningen, vad underlaget består av och hur 

mycket vegetation som finns. Till de aktiva processerna räknas bland annat rinnande vatten 

och framträngande grundvatten. Men grundläggande för att en ravin ska bildas är att material 

förs bort av rinnande vatten (Bergqvist, 1990). Raviner är således v-formade nedsänkningar 

(dalar) i naturen. Oftast har de ett vattendrag i botten eller så går det tydligt att urskilja en 

uttorkad bäckfåra, detta kan jämföras med u-dal som skapats genom en landis eller glaciärs 

frammarsch (www.ne.se, sökord: u-dal, 071214). 

 

Raviner bildas då små sänkor och håligheter skapas i en sluttning, ofta som ett resultat av att 

växttäcket har försvagats till exempel beroende av skogsavverkning eller att djur har överbetat 

området. Vatten fyller dessa håligheter och för med sig löst material (Morgan, 2005). Vatten 

eroderar ibland sidorna på till exempel en rännil som är det samma som ett litet dike eller ett 

vanligt dike vilket gör att denna växer och slutligen bildar en ravin. Vatten kan sedan fortsätta 

att erodera sidorna på ravinen vilket leder till att sluttningarna blir brantare (brantare än cirka 

30 grader vilket är rasvinkeln). Detta leder i sin tur till att slänterna rasar ner i ravinen. Om 

grundvatten som tränger fram i botten av en ravin skall kunna föra med sig material, bör 

materialet vara grövre än lera. I takt med att vattnet eroderar sig ned i ravinen kommer sidorna 

att falla ner. Ibland kan så kallad tunnelerosion (eng. piping) förekomma. Då faller inte 

sidorna ner utan det bildas tunnlar eller rörliknande strukturer under markytan, vilket i sin tur 

senare kan leda till erosion. Vattnets hastighet är det som bestämmer hur intensiv erosionen i 

ravinen blir, och det är ett resultat av lutningen och mängden vatten som finns att tillgå. Hur 

sedimentet transporteras beror också på vilken typ av material det är frågan om. Raviner 

bildas oftast i siltiga eller sandiga jordar. Sand och silt transporteras mycket lätt i uppslammad 

form även i mycket svaga lutningar. Erosionen, transporten och depositionen är beroende av 

vilket material det rör sig om, desto lättare materialet är ju längre kan det transporteras 

(Bergqvist, 1990). 

3.5.3 Avrinningsområden 

Ett intressant område att titta på i samband med raviner och vattenerosion är 

avrinningsområden. Ett avrinningsområde är det område som samlar nederbörd och för den 

till ett speciellt ställe. Vanligtvis finns ett vattendrag i mitten av avrinningsområdet. Ett 

avrinningsområde är mycket intressant när det gäller all sorts vattenplanering. Genom att 

studera dessa går det att få en bild över hur mycket vatten som rör sig, och kan komma att 

röra sig i ett visst område samt även hur detta vatten kan komma att påverkas kemiskt. 
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Avrinningsområden avgränsas av vattendelare vilket följer de högsta punkterna runt om 

avrinningsområdet. Vattendelaren skär kartans höjdkurvor vinkelrätt och kan på detta sätt 

bestämmas med hjälp av en topografisk karta. Vattnet i ett avrinningsområde kan rinna mot 

vattendraget både som ytvatten och som grundvatten (www.ne.se, sökord: avrinningsområde, 

071213). 

 

3.5.4 Processer som verkar utjämnande på sluttningar 

Jordkrypning är en långsam process som sker i sluttningar i det översta jordlagret som når 

cirka en halv meter ner i jorden. I denna process rör sig jorden sakta utför en sluttning. Detta 

kan man framför allt se på trädens stammar som kröker sig (saxofonstammar). Dessa 

saxofonstammar tyder på att jorden mycket sakta kryper nedför sluttningen, eftersom 

stammarna hinner anpassa sig. Om lutningen är brantare så går krypningen snabbare, och 

detta kan ofta bero på årlig tjäle och upptining (Bergqvist, 1990). 

 

Jordflytning (sulifluktion) innebär att en vattenfylldmassa flyter fram med en hastighet av 0,5-

5 centimeter per år. Jordflytning förekommer framförallt i områden där tjäle och tjällossning 

finns och där den frusna marken hindrar smältvatten från att tränga längre och djupare ner i 

marken. På grund av detta vattenmättas marken ovanför det frysta lagret och det kan börja 

röra sig ned för en sluttning. Jordflytning förekommer framförallt vid permafrost, det vill säga 

ständig tjäle (Loberg, 1993). 

 

Skred bildas först och främst i finkorniga jordar som även kallas kohesionsjordar. I dessa 

jordar binds de fina partiklarna samman med starka band och skapar en massa. Det är främst 

lera som kallas för kohesionsjord, men även siltiga jordar kan ha liknande egenskaper. Skred 

bildas när en kohesionsjord glider iväg över en glidyta som en massa (www.swedgeo.se, 

080105). Detta sker ofta i leriga jordar. Massan kan fortsätta glida även om lutningen är 

mycket svag på grund av den näst intill friktionsfria glidytan. Massan ses som en helhet. 

(Bergqvist, 1990) 

Det finns något som kallas för falsk kohesion och denna är mest märkbar i siltiga och sandiga 

jordar. Denna falska kohesion bidrar till att mycket branta eller till och med vertikala branter 

kan bildas i bakkanterna på ett skred. Den hållfasthet jorden ser ut att ha kan dock vara 

förrädisk, en mycket brant sluttning som till synes varit oförändrad i åratal kan helt plötsligt 

kollapsa på grund av ett regn eller av snösmältning (www.swedgeo.se, 080105). 
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Vid ras ses inte massan som en helhet utan varje partikel iakttas var för sig. Alla dessa 

processer samverkar med varandras i olika konstellationer, och det är gravitationen är som 

startar alltihop (Bergqvist, 1990). Ras uppstår i slänter med grovkornig jord som sägs vara 

friktionsjord. Om en torr friktionsjord hälls på ett plant underlag kommer det att bildas en 

hög, som ser ut som ett toppigt sandslott. Detta sandslott kommer att ha sidor där rasvinkeln 

och friktionsvinkeln är den samma, detta gäller för löst lagrat material. Om detta tas ut i 

verkligheten kan det jämföras med en slänt. Om vinkeln på slänten ändras till exempel genom 

schaktning kommer partiklarna att komma i rullning och ett ras bildas (www.swedgeo.se). 

Gemensamma nämnare för både skred och ras är att de kan ske utan förvarning (www.sgu.se, 

080105). 

 

3.6 Överblick av ovädret 45 augusti 2004 

I slutet av sommaren den 4-5 augusti 2004 drabbades vissa delar av Värmland av ett kraftigt 

åsk- och regnväder. De kommuner som drabbades hårdast var framförallt Hagfors kommun, 

men även Munkfors kommun samt norra delen av Karlstads kommun. Det kraftiga regn som 

föll under denna period gjorde bland annat att ett stort antal vägar blev oframkomliga, då 

delar av vägarna spolades bort. Ett antal människor blev till följd av detta helt isolerade och 

kunde inte komma från eller till sina hem. Temporära el- och teleavbrott var under tiden också 

en följd av det kraftiga ovädret (Rapport om ovädret i Värmland 4-5 augusti 2004). 

3.6.1 Vädret vid tidpunkten 

Redan den 3 augusti visade prognosmeteorologen Mikael Hellgren på att det skulle kunna bli 

mycket kraftiga regn nära gränsen mot Norge nästkommande dag. Han menade också på att 

väderläget hade likheter med hur det såg ut vid regnkatastrofen på Fulufjället den 30 augusti 

1997. Den 4 augusti strömmade varm och fuktig luft in över Sverige från sydost. Redan tidigt 

under förmiddagen dök de första åskvädren upp. I norra Götaland och Svealand bildades 

sedan en hel del åskceller, som efterhand började röra sig åt nordväst och i en del fall tillväxa 

kraftigt. Under eftermiddagen nådde de allt våldsammare åskvädren sydöstra Värmland där de 

främst drabbade ett stråk ungefär från Molkom och norrut till Råda och Hagfors. 

Väderprognosen vid 14-tiden (svensk sommartid) den 4 augusti visade inte på någon större 

dramatik. Ett nästan omärkligt lågtryckscentrum fanns över Jylland och en varmfront hade 

passerat södra Sverige och återfanns ute vid norska kusten (Rapport om ovädret i Värmland 

4-5 augusti 2004). 
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Nils Persson, kommunstyrelsens ordförande i Hagfors kommun har beskrivit vädret med egna 

ord under den 4 augusti 2004. 
”Vi förberedde oss på regn genom att placera ut hinkar vid stuprören. Det kan vara bra att 

ha till trädgårdens växter. Regnet kom och gick under eftermiddagen. När vi vid 19-tiden 

passerat 40 mm tyckte vi att ”Nu va dä att mykk”, men vid 21-tiden när jag räknat samman 

74 mm började jag bli bekymrad. Jag ringde räddningstjänsten för att efterhöra läget. Där 

hade man fått larm om vatten i garage och källare, men läget var inte på något sätt 

alarmerande. Jag ringde ett samtal, och under tiden hördes ett dån som en tung maskin kom 

på vägen utanför. Jag insåg att det var regnet, som var så intensivt. När jag på nytt tömde 

mätaren hade det på mindre än 20 minuter kommit 45 mm regn! Det kanske var ännu mer, 

mätaren var full” (Rapport om ovädret i Värmland 4-5 augusti 2004). 

 

Regnet föll under i stort sett hela dagen under den 4 augusti i de berörda delarna av Värmland. 

Under tiden 16.00 till 04.00 uppmättes av flera privatpersoner i Sunnemo att det föll 210 

millimeter regn, och på SMHI:s mätstation i Råda uppmättes 189 millimeter, vilken är den 

näst största uppmätta dygnsmängden någonsin på en SMHI-station. Nederbördsmängderna 

avtog mycket hastigt utanför kärnområdet, speciellt åt öster. Under flera timmar kom den ena 

kraftiga skuren efter den andra och i Sunnemo regnade det konstant mellan klockan 16 till 02 

med en maximal timnederbörd på 66 millimeter. I de små vattendrag som dominerar området 

torde maximala nivåer ha nåtts redan vid midnatt eller strax därefter (Rapport om ovädret i 

Värmland 4-5 augusti 2004). 

 

Regnvädret gav värden mycket över det normala då det gäller regnmängder på ett halvt till ett 

dygn som Sverige bara överträffats vid några enstaka kända fall. Vid Fulufjället uppmättes 

exempelvis 276 mm den 30-31 augusti 1997 och i Vånga i nordöstra Skåne 260 milimeter den 

31 juli 1959. Baserat på enbart SMHI-stationer kan skyfallets medelvärde på 122 millimeter 

regn uppskattas ha fallit på 1000 km² under 24 timmar (www.smhi.se, 071217). 

3.6.2  Händelser på grund av regnovädret 

Räddningsledare Börje Olsson på Klarälvdalens räddningstjänstförbund har med egna ord 

beskrivit regnovädret som han tillsammans med ytterligare en person befann sig mitt i. 

 
”Vi åker vidare mot Hagfors på väg 240. På 200-300 meter är vägbanan helt bortspolad och 

på andra sidan ravinen ligger en personbil med framhjulen strax utanför vägbanan. Vi ser 

hur de personer som färdas i bilen kastar sig ur och upp på vägbanan. Ögonblicket därefter 

rasar bilen ner i ravinen, som tidigare varit väg. Vi försöker överrösta det dån som forsande 

vattenmassor, regn, åska och stora stenblock åstadkommer, för att få klarhet om någon 
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person finns kvar i bilen, men alla har klarat sig ur. Vi försöker få dom att förstå att de 

måste lämna ravinkanten och sätta sig säkerhet, eftersom vägbanan rasar mer och mer på 

båda sidor” (Rapport om ovädret i Värmland 4-5 augusti 2004). 

 

I Hagfors kommun drabbades framförallt vägnätet och detta fick stora negativa konsekvenser 

för de boende i området. Både allmänna och enskilda vägar drabbades. Länsvägarna 240 och 

824, vilka går utefter den östra respektive västra sidan om Rådasjön skadades på fem olika 

ställen genom raviner, så att vägarna blev helt oframkomliga. Vägtrummorna kunde inte sluka 

allt vatten och därför skars vägarna av, och stora vägbankar gav vika och sköljdes bort helt. 

På vissa ställen var 150 meter av vägen borta och det fanns raviner som var 20 meter djupa. 

Detta innebar att cirka 170 personer blev helt avskurna från omgivningen. När det gäller 

enskilda vägar uppskattades att cirka 100 vägar mer eller mindre skadades, med olika 

konsekvenser för de drabbade. På väg 240 skedde de mest omfattande skadorna vid 

Haftersbol och Backa och på väg 824 vid Prästbol och Källan (Rapport om ovädret i 

Värmland 4-5 augusti 2004). 

3.6.3 Vidtagna åtgärder efter regnvädret, väg 240 och 824 

Mellan augusti och november 2004 vidtogs geotekniska åtgärder av Vägverket på väg 240 

och 824 på grund av regnvädret augusti samma år. Vägtrummorna som fanns innan och under 

regnvädret orkade inte forsla genom allt vatten och material och därför har dess bytts ut mot 

nya, väl tilltagna vägtrummor som ska klara av ett framtida liknande vattenflöde. 

Vägbankarna byggdes upp igen av sprängsten som inte är så känslig för erosion. Däröver 

försågs bankarna med kraftiga erosionsskydd. Vid Backa och Källan hade bäckarna brant 

lutning och här gjordes vägbanken tät uppströms för att hindra genomströmning. Vid Backa 

göts en betongmur mot berg och vid Källan användes geomembraner 

(www.vagverketkonsult.se, 080104). 

 

Rullande stenar och träd med mera som vattnet förde med sig låg delvis kvar i och vid de 

raserade trummorna. För att hindra en återupprepning byggdes nerfarter uppströms 

trummorna vid Haftersbol, Backa och Källan. Nerfarterna byggdes över bäckarna som 

barriärer i vilka korta trummor anordnades med samma dimension som huvudtummorna. Vid 

Backa och Källan försågs dessa trummor med galler. Tanken är att en grävmaskin ska kunna 

gå ner och rensa vid gallren. Trumman vid Prästbol, där vattenflödet är mindre, försågs med 

en mindre trumma över huvudtrumman för att få funktion även om huvudtrumman delvis 

skulle fyllas med jord. (www.vagverketkonsult.se). 
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3.7 Klimatet förändras 

Det finns idag flera tecken som talar för att klimatet håller på att förändras utöver det som 

anses normalt. Under 1900-talet ökade jordens globala medeltemperatur med 0,6 grader, 

vilket i dessa sammanhang är en stor och snabb ökning. Under 2000-talet är det troligt att 

temperaturen kommer att höjas ytterligare och för jorden som helhet innebär det en 

omfattande och mycket allvarlig förändring (Jorden, 2006). 

 

Klimatet är per definition en sammanfattning, ett medelvärde, av vädrets tillstånd under en 

viss tid och över en viss yta eller på en viss plats. Klimat visar därmed hur förhållandena 

brukar vara under en längre tid. Med begreppet klimatförändring menas en förändring hos 

klimatet på en enstaka plats, i en region eller på jorden som helhet (www.ne.se, sökord: 

klimatförändring, 071213). När klimatet förändras sker en variation av jordens klimat över 

tiden. När sådana iakttagna växlingar bildar en trend över tidsperioder som sträcker sig 

alltifrån decennier till miljontals år, talar man om klimatförändringar. Termen används ofta 

för att beskriva den senaste tidens förändringar, och speciellt då den globala 

temperaturhöjningen som i regel kallas för global uppvärmning. Om jorden däremot skulle 

visa en trend på att en nedkylning sker, som hände under istiderna skulle det falla inom 

begreppet global avkylning (www.wikipedia.org, 080105). 

3.7.1 IPCC 

Många aktörer i världen jobbar med klimatfrågan. Den kanske viktigaste av dessa aktörer är 

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change). IPCC 

utför ingen egen forskning utan panelens huvudsakliga uppgift ät att utvärdera och 

regelbundet redovisa det vetenskapliga kunskapsläget när det gäller klimatförändringar till 

världssamfundet. IPCC är ingen politisk organisation och de diskussioner som förs och de 

beslut som tas rör endast vetenskapliga frågor (www.smhi.se, 071217). 

 

Utvärderingarna visar på att den uppvärmning som observerats hittills inte enbart beror på 

naturliga variationer i klimatsystemet. Enligt IPCC finns det en tydlig koppling mellan förra 

århundradets uppmätta temperaturökning och människans utsläpp av växthusgaser. Sedan 

mitten av 1700-talet har människans aktiviteter bidragit till den globala uppvärmningen. År 

2005 översteg koncentrationen av koldioxid och metan den naturliga serien under de senaste 

650 000 åren. Mellan åren 1970 och 2004 ökade de årliga antropogena utsläppen av 

växthusgaser med 70 procent och enbart koldioxiden ökade med 80 procent under samma tid 
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(FN:s klimatpanel, 2007). 

 

Under de senaste hundra åren har jordens medeltemperatur som tidigare påvisats ökat med 0,6 

grader. Under motsvarande tid har medeltemperaturen i Europa ökat med 0,8 grader, och den 

senaste tioårsperioden har varit den varmaste som hittills har registrerats i Europa. I Sverige 

har både temperaturen och nederbörden ökat under de senaste 140 åren (FN:s klimatpanel, 

2007). Det går redan nu att se flera konsekvenser av att det blivit varmare här på jorden. Snö 

och istäcken har minskat och glaciärer världen över har smält undan. Temperaturen i havens 

ytvatten har blivit varmare, samtidigt som havsytan höjts snabbare än det i snitt gjort på 

åtskilliga tusen år. En höjning av havsytan med 10 till 20 centimeter har uppmätts under 

1900-talet. Att något hänt med jordens klimat är en tydlig faktor (www.naturvardsverket.se, 

080105). 

3.7.2 Framtiden 

Klimatanalyser eller klimatmodeller används för att visa hur klimatet skulle kunna komma att 

se ut i framtiden. Frågan om hur klimatet kommer att se ut i framtiden är mycket aktuell och 

behovet av information stort (www.smhi.se, 071217). Sannolikt kommer de globala utsläppen 

av växthusgaser att fortsätta öka under de närmsta årtiondena. Ökningen kommer troligen att 

bidra till förändringar i det globala klimatsystemet som är större än de som observerats under 

1900-talet. Uppskattningar av uppvärmningen under det kommande århundradet ger en 

temperaturökning på mellan 1,8 till 4 grader till år 2100 i förhållande till perioden 1989-1999. 

Vidare menar IPCC att uppvärmningen och stigande havsnivåer kan fortsätta i århundraden, 

även om koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skulle stabiliseras (FN:s klimatpanel, 

2007). 

 

IPCC menar att hydrologiska system kommer att påverkas jorden runt. Om den globala 

medeltemperaturen höjs påverkas avdunstning, luftfuktighet, snösmältning och ytavrinning. 

Om det blir varmare kommer det också att bli fuktigare. Som en följd av detta ökar också 

avdunstningen och nederbörden kan bli rikligare. I områden där nederbörden förväntas öka, 

orsakas det ofta av en mer intensiv konvektiv aktivitet med fler kraftiga regnskurar och 

våldsamma åskväder som följd. Fram till mitten av 2000-talet beräknas den årliga avrinningen 

och tillgången på vatten att öka med 10 till 40 procent på höga breddgrader. Flödesstoppet 

kommer dock tidigare på våren om vattenförsörjningen kommer från smältvatten från 

snötäcken eller glaciärer. På vissa platser och under vissa årstider avviker förändringarna från 
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dessa årsvärden (FN:s klimatpanel, 2007). 

 

I stort sett förväntas samtliga regioner i Europa att påverkas negativt av framtida 

klimateffekter, vilket innebär utmaningar för flera ekonomiska sektorer. I Nordeuropa 

beräknas klimatförändringarna till en början medföra blandade effekter, inklusive några 

positiva såsom minskat uppvärmningsbehov, ökade skördar och ökad skogstillväxt. I takt med 

fortsatta klimatförändringar kommer dock deras negativa effekter att uppväga fördelarna. 

Skyfallens omfattning kommer sannolikt att öka i frekvens och detta förstärker i sin tur både 

ökad risk för översvämningar och mer omfattande erosion. Till följd av detta kommer också 

markinstabiliteten att öka, Om temperaturökningen fortsätter är det möjligt att det blir effekter 

på jord- och skogbruk på norra halvklotets högre breddgrader, till exempel tidigare vårsådd av 

grödor, samt förändrade störningsmönster relaterade till skogsbränder och skadedjur i skogar 

(FN:s klimatpanel, 2007). 

 

Idag påverkar människan atmosfärens sammansättning genom utsläpp av växthusgaser. 

Människan kommer med all sannolikhet att fortsätta påverka atmosfärens sammansättning 

och därmed klimatet även under lång tid framöver (www.smhi.se, 071217). Klimatscenariet 

visar att extrema vädersituationer blir allt vanligare. Ökad total nederbörd i kombination med 

fler och intensivare regn kan leda till nya översvämningsnivåer och ökad erosion längs sjöar, 

vattendrag och kuster. Ökad nederbörd, höjd grundvattennivå, ökade flöden, översvämningar 

och erosion kan också leda till att föroreningar lättare lakas ut och sprids (FN:s klimatpanel, 

2007). 

3.7.3 Dagens klimat i Sverige 

Sverige har ett tempererat klimat. Atlanten i väster och den stora asiatiska landmassan i öster 

ger förutsättningar för skiftande väder och en variation i klimatet. Somrarna i Sverige är 

ungefär lika varma som övriga platser på samma breddgrad. Vintrarna däremot är klart 

varmare än på motsvarande bredd vilket beror på närheten till Atlanten med Golfströmmen, 

samt vindriktningarna (www.smhi.se, 071217). 

 

Sverige ligger i det så kallade västvindsbältet med övervägande sydvästliga eller västliga 

vindar. I västvindbältet rör sig lågtryck längs zoner (främst polarfronten) som skiljer varm luft 

från kall. Lågtrycken bidrar också till ett relativt nederbördsrikt klimat där nederbörden faller 

året om. Juli och augusti är normalt de regnigaste månaderna, eftermiddagsskurar och 
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åskväder är vanliga framförallt i Götalands inland. Generellt är maj den torraste månaden. 

Sveriges årsmedelnederbörd ligger mellan 500 till 1000 millimeter och mest regn faller på 

västsidan av sydsvenska höglandet och i fjällvärlden (www.smhi.se). Den största delen av 

Sverige kan betecknas som ett humitt område genom att årsnederbörden är högre än 

avdunstning och transpiration Detta vattenöverskott är orsaken till Sveriges rikedom på 

vattendrag (www-markinfo.slu.se, 071210). 
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4. Diskussion 
Istiden startade till följd av en klimatförändring då klimatet förändrades till det kallare. Idag 

ser vi utan tvekan en klimatförändring på väg mot det motsatta hållet. Det blir varmare här på 

jorden vilket i sig inte anses som unikt, det unika är att det till stor del är människan som 

bidrar till detta genom utsläpp som inte är bra för atmosfären. Framtiden förväntas bli 

varmare, här i Norden kommer klimatet att ändras till följd av detta. Årstidsvariationerna 

kommer successivt att jämnas ut och därmed kommer också klimatsystemet att förändras. 

Frågan är om regnovädret i augusti 2004 och dess konsekvenser runt Rådasjön har med den 

pågående klimatförändringen att göra. 

I och med att klimatet blir varmare medför detta indirekt en ökning av naturkatastrofer som 

stormar, skyfall, översvämningar med mera. Eftersom det är troligt att nederbördsmängderna 

kommer att öka, samtidigt som marken ligger frusen under en kortare period under året (till 

följd av att årstidsvariationerna jämnas ut), kommer också marken utsättas för ett större 

vattentryck under en längre tid och detta kommer att leda till ökad vattenerosion. 

För att kunna förebygga och hantera framtida konsekvenser, till följd av ett varmare klimat 

måste det finnas mer exakta och lokala klimatscenarier att tillgå. De scenarier som framställts 

hittills av IPCC inkluderar en större region där det går att få en översiktlig bild av vad som 

möjligen kommer att hända i Norden eller västra Europa. Scenarierna gör inga djupdykningar 

och därför är det svårt att få en bild av hur framtiden kommer att se ut på lokal nivå. Att 

förebygga något som inte är helt säkert kommer att inträffa, kan vara ungefär som ”att köpa 

grisen i säcken”. Oftast verkar det som att insatserna görs först då något allvarligt inträffar. 

Därför kanske det tillsammans med möjligheten att ”grisen i säcken” köps, och mer 

tillförlitliga och lokala scenarier kommer att löna sig i framtiden. 

Innan vår första dag på fältundersökningen hade vi samlat på oss lite information. Vi tänkte 

”v-formade system som är skapade av ett vattendrag”. Vi visste att vägen runt Rådasjön 

skurits av vid fem olika platser i augusti 2004 men vi visste inte riktigt var, eller vad vi skulle 

förvänta oss. Vi hittade ganska lätt de första stora ravinerna längs väg 240 mellan Lidsbron 

och Uddeholm. Vi trodde att det skulle synas märken i vägen då denna varit helt avskuren och 

reparerad. Detta var inte fallet, det gick inte att se på vägen, men bredvid finns det tydliga 

bevis på vad som hände under regnovädret 2004. 
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Ravinen på undersökningsplats I är stor och tydlig, och när vi gick i den blev vi förvånade 

över hur mycket material som verkade ha försvunnit. Detta bekräftades sedan när vi gick ner 

till bäckens mynning ut i Rådasjön. Här ligger stora massor av material som transporterats 

bort ur ravinen och man kan se ett tydligt samband. Denna ravin var till stor hjälp när vi 

skulle bilda oss en uppfattning om vad som hände under regnovädret. Då ingen av oss befann 

sig på plats under ovädret har vi helt fått lita till andras versioner, iakttagelser och tolkningar 

av vad som hände. 

Då det gäller våra undersökningsplatser har de alla tre uppvisat att det innan regnovädret 2004 

fanns raviner på samtliga platser. Det område som påverkats under regnovädret 2004 är 

tydligt urskiljbart på samtliga undersökningsplatser. Ravinerna vidgades på grund av ovädret 

men de fanns där alltså tidigare, dock kanske inte lika tydligt som de gör nu. Att ravinerna är 

äldre än regnovädret 2004 visar också växtligheten på. Där träden är stora och bastanta kan 

det tänkas att de stått där mycket länge och marken under dem inte blivit synligt påverkad. På 

vissa träd går dock att se en saxofonstam där trädets stam är böjd. Marken under trädet 

förflyttas sakteliga nedför sluttningen genom så kallad jordflytning och eller jordkrypning. 

Dessa processer är mycket långsamma, och eftersom trädets krona hela tiden strävar uppåt 

böjs stammarna. Detta är ett bra undersökningsobjekt, då det är lätt att se om marken är 

känslig för sluttningsprocesser. 

Undersökningsplats II visade inte på något speciellt enligt vår mening. Området öster om 

vägen såg inte ut att påverkats alls av regnovädret. Dock var vattendraget större där än på de 

övriga undersökningsplatserna. Däremot gick det att utskilja en ravin med mycket branta 

sidor på den västra sidan om vägen. Vi kunde också se att man lagt ned arbete på att fylla upp 

material till den nya vägen, och att trumman som gick under vägen såg mycket 

överdimensionerad ut. 

På de undersökta platserna går det att se att stora massor av materialet har försvunnit med 

vattnet ur ravinerna och deponerats på andra platser. Detta var speciellt tydligt vid 

undersökningsplats I där det hade bildats ett delta av fint material, vid bäckens mynning ut i 

Rådasjön. Samma material som deltat är uppbyggt av går också att se långt upp i sluttningarna 

i ravinen. När det eroderade materialet transporteras bort blir det inte endast problem på stället 

där det transporteras ifrån, utan även där det deponeras. På undersökningsplats I syntes inga 

uppenbara problem med att ett delta bildats. Möjligen skulle det i framtiden kunna påverka 

sundet mellan Lidsjön och Rådasjön så att det täpps igen. Att det finare materialet färdats 
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längst såg vi prov på genom deltat, det grövre materialet fanns fortfarande längre upp i 

ravinen på den östra sidan om vägen. Detta beror på att transportkapaciteten inte har varit 

tillräcklig. Vid ett liknade regnoväder som det i augusti 2004 skulle dock delar av detta grövre 

material också kunna forslas ner mot Rådasjön. Det allra finaste materialet går antagligen inte 

att urskilja med blotta ögat utan det tror vi har transporterats längre i kretsloppet, med en 

början ut i Rådasjön. 

På undersökningsplats III finns ett tydligt påverkat område, på vägens västra sida finns en stor 

sänka i terrängen med en genomrinnande bäck som fortsätter ner mot Rådasjön. På den västra 

sidan finns också en halvt rasad stenbro. På sidan uppströms är bron i stort sett intakt medan 

den nedströms är helt söndersliten. Vad detta beror på har vi bara spekulerat kring, men vi tror 

att det kan bero på att vattnet har stoppats upp på sidan uppströms, och sedan laddats med en 

enorm energi innan det lyckats pressa sig igenom det förhållandevis lilla brospannet. På detta 

sätt tror vi att vattnet slitit med sig delar av bron, på sidan nedströms. Att denna mycket gamla 

stenbro var intakt innan 2004 kan vara en värdemätare på hur kraftigt regnovädret var, och att 

det var längesen det förekom en liknande väderhändelse i området. 

 

Vi tycker att gränserna mellan de olika geografiska begreppen som ras, skred, ravin, 

jordkrypning och jordflyting är mycket svåra att skilja på och bena isär. Ravin tycks vara det 

mest svår definierade begreppet. Detta kan bero på att det är just detta begrepp som vi är mest 

insatta i, det är lätt att bli insnöad samtidigt som vi kanske skulle tycka annorlunda om vi gjort 

en annan undersökning. Skillnaden mellan skred och ras är dock tydlig. Ras sker i sluttningar 

med grovkorniga jordar så kallade friktionsjordar, medan skred sker i jordar av finare 

karaktär. Skillnaden mellan jordflytning och jordkrypning kan vi inte riktigt se, då de båda 

sker i sluttningar och är långsamma processer. 

 

Skillnaden mellan ras och ravin går också att urskilja. Grundläggande för en ravin är att 

jordmassor förs bort av rinnande vatten, medan ett ras kan ske utan påverkan av vatten. Ras 

kan dock äga rum i en ravin om dess sidor har en allt för stor rasvinkel, detta leder i sin tur till 

att ravinen breddas och sidorna inte blir så branta. Detta går att se i äldre delar av raviner. 

Raviner är på detta sätt en ur typ av erosion, eftersom erosion är en nedbrytande kraft som 

bland annat beror på vatten, vågenergi och vindvind, och vatten är ju ett måste för att en ravin 

ska bildas. I och med de hårfina gränserna mellan begreppen är det svårt att veta exakt vad 

som är vad. 
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När vi genomförde undersökningen försökte vi även titta på terrängkartor för att bilda oss en 

uppfattning om hur stora avrinningsområdena till dessa raviners bäckar skulle tänkas vara. 

Detta var inte en helt enkel uppgift då skalan på 1:50 000 kan vara lite för smått för att se 

exakt. Denna del av undersökningen gick inte som vi hade räknat med då det blev mer som en 

uppskattning, än ett vetenskapligt arbete. I och med att Rådasjön ligger i en sprickdal kan man 

tydligt se på terrängkartan över området att sjön omringas av relativt branta sluttningar på de 

ställen som inte människan har påverkat mycket i terrängen. Detta tillsammans med det 

faktum att det är mycket löst isälvsmaterial i området bidrar till den ökade risken för ras, 

skred, raviner etc. 
 

Vi tycker att dokumentationen kring händelsen varit bra, till största delen har dokumenten en 

mer kulturgeografisk inriktning, men väderförhållanden beskrivs även ingående, och 

tillsammans med våra undersökningar tror vi oss ha fått ett bra underlag för vad som hände. 

Dokumentationen vid en sådan här händelse anser vi vara mycket värdefull. Inte bara för att 

kunna förebygga liknande händelser i området i framtiden, utan även för forskningen i sig. 

Förebyggandet av liknande händelser är inte heller något som endast bör ske i området kring 

Rådasjön, utan även på liknande platser. Sverige har gott om sprickdalar med liknande 

utseende och förutsättningar. Samtidigt som regnovädret 2004 inte gav upphov till någon 

större debatt nationellt, går det inte att påstå att händelsen inte var något av värde, det var en 

katastrof av mycket stora mått och den bör behandlas därefter. Att det inte blev någon större 

debatt nationellt tror vi beror på att ingen människa blev allvarligt skadad. Om så hade varit 

fallet tror vi att läget i rikspressen hade varit ett helt annat. Om vi ser på situationen ur en 

strikt naturgeografisk synvinkel, tycker vi inte att ravinerna i sig är något problem. Marken 

och jorden ändras ju konstant och det har den alltid gjort, det är alltså inget nytt fenomen. Det 

nya är att vi här i Sverige blir påverkade av att klimatet förändras. 

Vi anser efter våra undersökningar att det är svårt att direkt koppla den pågående 

klimatförändringen till regnovädret 2004 då det inte finns tillräcklig information inom detta 

område. Däremot anser vi att det inte heller talar emot att det kan finnas en koppling. Det 

känns idag som allt prat om klimatförändringar och vad de kommer att orsaka och leda till är 

mest spekulationer och det finns ingen direkt fakta på vad som kommer att hända. Vi får helt 

enkelt lita på de lösa trådar som tillsynes finns att dra i och ”köpa grisen i säcken”. 
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5. Slutsatser 
Regnovädret den 4-5 augusti 2004 gjorde att en stor del av marken runt Rådasjön förstördes. 

Då Rådasjön ligger i en sprickdal med mycket isälvsmaterial är detta ett mycket 

erosionskänsligt område. 122 millimeter regn uppskattas ha fallit över ett område på 1000 km² 

under 24 timmar. Under tiden 16.00 till 04.00 uppmättes av flera privatpersoner i Sunnemo att 

det föll 210 millimeter regn, och på SMHI:s mätstation i Råda uppmättes 189 millimeter, 

vilken är den näst största uppmätta dygnsmängden någonsin på en SMHI-station. 

 

Ovädret gav alltså värden mycket över det normala då det gäller regnmängder på ett halvt till 

ett dygn som här i Sverige bara överträffats vid några enstaka kända fall. Normalt ligger 

Sveriges årsmedelnederbörd mellan 500 till 1000 millimeter vilket säger mycket om hur stora 

regnmängderna var under endast ett dygn- den 4-5 augusti 2004. Att skadorna blev så pass 

omfattande berodde delvis på de stora regnmängderna som föll under kort tid, samt på 

områdets erosionskänslighet.  När så mycket vatten faller på en och samma gång får marken 

svårt att ta vara på det och tillslut blir den mättad och kan inte ta emot mer vatten. Vattnet 

måste då söka sig andra vägar och det är då vi kan se de riktigt stora konsekvenserna av 

vattenerosionen. Vägen runt Rådasjön skars helt eller delvis av genom ett antal raviner. 

Orsaken till att en hel väg kunde förstöras på detta sätt var delvis vattnets kraft i och med det 

kraftiga regnet, men också underdimensionerade vattentrummor. Vattentrummorna gjorde att 

stenar, träd med mera fastnade framför trummorna som därmed inte kunde forsla genom allt 

vatten. Vattnet pressade därför så hårt på själva vägen att den tillslut brast. 

 

Raviner bildas oftast i siltiga eller sandiga jordar, vilket vårt undersökningsområde bestod av. 

Detta material transporteras mycket lätt i uppslammad form även i mycket svaga lutningar. 

Det finaste materialet stannar längst i uppslammad form (i vattnet) och bortförs i regel med 

vattnet och avrinner långt ifrån där erosionen påbörjats. Detta var tydligt urskiljbart vid 

undersökningsplats I. Där hade ett delta bildats i mynningen av bäcken ut i Rådasjön. Det 

allra finaste materialet hade förts ut i Rådasjön medan det mer sandiga låg kvar vid 

mynningen. Deltat ger oss också en värdemätare på hur mycket material som ovädret förde 

med sig. 
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En förändring i klimatet sker och det påverkar klimatet liksom vädret, och vi kan nu se att det 

inte bara är ute i världen det händer, utan kan hända även här nära oss. Vi tror att det kraftiga 

regnovädret som var i Hagfors 2004 är ett tecken på detta. Regnovädret 4-5 augusti 2004 

medförde även en stor markförstöring genom raviner. Markförstöring som med ett enbart 

naturgeografiskt synsätt kanske inte är så märkvärdiga, men i och med att det drabbade vägar 

och människor anses vara mycket förödande. 
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Hagfors ses i den östra delen av kartan. Rådasjön ligger sydväst om Hagfors 
(www.varmland.se/index.asp?id=1806) 
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Undertext till bilaga 2 

Undersökningsplats I är belägen strax söder om Dåligtorp vid väg 240 i den sydöstliga delen 

av kartan. 

 

Undersökningsplats II är belägen vid Haftersbol vid väg 240 norr om Dåligtorp. 

Undersökningsplats III är belägen vid Källan vid väg 824 på den västra sidan av sjön 

(www.kartor.eniro.se/?&click_id=googlewordse). 
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