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t sunamin som slog till i Indiska Oceanen den 26 
december 2004 orsakade enorm förödelse, och 
nära 300 000 människor omkom i tolv länder. 

Förutom Banda Aceh i Sumatra var Khao Lak i syd-
östra Thailand (500 kilometer från jordbävningens epi-
center) det mest drabbade området.

Khao Lak, som är ett populärt turistmål, förlorade 
80 procent av sin hotellkapacitet, och var det område i 
Thailand där flest människor omkom. En stor andel av 
dessa var turister. 

stort informationsmaterial
Unikt för denna tsunami, är det stora antalet detalje-
rade ögonvittnesuppgifter som samlats in. Uppgifterna 

är inte bara i form av vetenskapliga rapporter eller rap-
porter från organisationer och myndigheter som fanns 
på plats efter tsunamin, utan till stor del från allmänhe-
ten, från de personer som upplevde tsunamin. Med av-
seende på detta tillhör Khao Lak ett av de mest väldo-
kumenterade områdena.

Ögonvittnesuppgifter från Khao Lak inkluderar 
amatörfilmer som visar tsunamins inslagskraft, foton 
av tsunamin och den förödelse den skapade samt de-
taljerade beskrivningar från överlevande. Tidigare har 
sådan information endast använts för att bekräfta fält-
mätningar efter en tsunami, men i de flesta fall har re-
sultaten inte publicerats.

överlevande berättar
Studien initierades av Michael Sandén, överlevande från 
tsunamikatastrofen, som tillsammans med andra över-
levande hyser en förhoppning om att deras erfarenheter 
kan användas för att begränsa effekterna av en framtida 
tsunami och rädda liv.

Totalt 30 överlevande deltog i studien, de flesta från 
Sverige. De ombads att tillsammans med sin ögonvitt-
nesskildring svara på ett frågeformulär, och blev tilldela-
de en karta som visade Khao Lak innan katastrofen för 
att kunna orientera sig. Formuläret bestod av frågor som 
hur många vågor man upplevt, hur höga och kraftiga de 
var och om man hade transporterats med vågen. 

Med hjälp av överlevandes vittnesutsagor, ett fler-
tal amatörvideos, en unik fotodatabas samt studier 
på plats i Thailand tillsammans med överlevande har 
tsunamins förlopp i Khao Lak kunnat rekonstrueras 
i sin helhet.

ögonvittnesdata verifierar datasimulering
Med hjälp av rekonstruktionen har man kunnat verifie-
ra en datasimulering som forskarkollegor i Thailand har 
gjort, som visar hur tsunamins dynamik påverkade de 
drabbade kustzonerna i sydvästra Thailand. Det här är 
ett viktigt framsteg, eftersom ett förbättrat simulerings-
verktyg snabbare och mer effektivt kan beräkna hur en 
tsunami drabbar kustområden. Man kan på så sätt gå ut 
med mer anpassade varningar.

Förutom att ha ökat förståelsen för händelsen lyf-
ter studien fram ögonvittnesdata som en viktig och till-
förlitlig källa vid verifiering av datasimuleringar, vilket 
i sin tur kan användas för att kunna förutse och där-
med förhindra liknande konsekvenser av en tsunami i 
framtiden.

överlevande ger svar om tsunamin
Det är över fem år sedan tsunamin slog till i Indiska oceanen. Till-
sammans med svenska överlevande från katastrofen har forskare 
vid Stockholms universitet gjort en detaljerad rekonstruktion av 
händelseförloppet för tsunamin i Khao Lak, Thailand. Förutom 
att få en bättre förståelse av händelsen, har de även kunnat an-
vända rekonstruktionen till att verifiera en ny datorsimulering 
över tsunamins inslagskraft i sydöstra Thailand.

den 26 december 2004 låg polisbåt 813 stationerad en kilometer utanför kust-
linjen i Khao Lak. efter flodvågen återfanns båten två kilmoter in på land. den 
ligger nu kvar som ett minnesmärke efter katastrofen.
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10:00
Havet drar sig tillbaka och havsbotten nära strandlinjen 
synliggörs. Överlevande noterade tiden som sammanföll 
med att frukostbuffén stängde.

10:05-10:20
vågfronten syns i horisonten längs hela khao Lak och 
beskrivs som en vit tunn strimma, men upplevs till en 
början inte som något hotfullt.

10:24-10:27
vågen träffar polisbåt 813 som var stationerad ca 1 km 
ut från kusten och för den 2 km inåt land. en liten våg 
som föregick den stora vågen slår in över nang thong 
och Bang niang Beach, med en höjd på ca 1-2 meter över 
marken. Den vågen upplevdes bara i nang thong och 
Bang niang, vilket sannolikt beror på att khao Hin shao 
cape skyddade sunset Beach från den mindre vågen. Den 
stora vågen övertog den mindre i Bang niang, och därmed 
upplevdes aldrig den lilla vågen i de norra delarna.

10:26-10:29
tsunamin slår in över khao Lak västerifrån med en 
hastighet på 33 km/h. vågens höjd är i medeltal 5 
meter över marken. Den högsta vattennivån uppmättes 
i nang thong och Bang niang Beach, där den mindre 
vågen sammanstrålade med den större, vilket kan för-
klara varför dessa områden i khao Lak upplevde störst 
förödelse och högst våghöjd. Överlevande beskriver den 
kraft vågen hade när den slog in över khao Lak, hur 
den pulvriserade träbyggnader och hur den förde med 
sig, bilar, möbler, träd, betongklumpar. vågen hade en 
brant profil, vilket förklarar den totala förstörelsen då 
tsunamin slog in över land. 

10:30-10:45
flera överlevande förs med vågen några hundra meter 
in i den södra delen av khao Lak och upp till 2 km in 
i  den norra delen. Överlevande på nang thong Beach 
transporteras även ut i havet. vågen ändrade riktning 
och bromsades upp när den färdades in över land, vil-
ket kunde uppskattas från de sträckor som överlevande 
transporterades av vågen. 

11:10-11:12
foton från mukdara Beach resort visar hur en andra 
våg är på väg att slå in över khao Lak, vilket ger en 
vågperiod på 40 min, samma tid som tidvattenmätningar 
i thailand har uppmätt. 

12.05
vågorna har nu minskat i styrka, vilket gör det möjligt 
för överlevande att söka skydd. Detta bekräftas av en 
överlevande som sköljdes ut i havet från nang thong 
Beach strax efter 10.30 och fördes tillbaka till sunset 
Beach vid 12.05. Personen kunde då söka skydd.

satellitbild över norra Khao Lak efter tsunamin. Man ser den 
cirka två kilometer långa remsan där skadan var som störst. i 
nang Thong beach uppmättes den högsta vattennivån. 

TsunAMins FörLopp




