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Sammanfattning: Älvar och vattendrag i Västra Sverige utsätts för konstant erosion när ytvattnet från sjöar och 

mark tappas ut i havet. Den geologiska sammansättningen i älvarna under högsta kustlinjen består av glaciala och 

postglaciala finkorniga sediment som är avsatta i marin miljö. De känsliga lerlagrens struktur har efter urlakning 

blivit mer instabila och vid störning kan utlösa skred. Effekten av klimatförändringarna medför sannolikt ökade 

havsnivåer, vattennivåer i sjöar och vattendrag. Som ett stöd för att kunna förutse vilka risker som finns av skred 

och översvämningar vid en ökad nederbörd görs simuleringar med hjälp av olika modellverktyg. För att skapa till-

förlitliga simuleringar behöver en stor mängd data samlas in. En del av dessa data är att ta fram värden på paramet-

rar som ingår i beräkningarna. Det gäller exempelvis för det som kallas eroderbarhetskoefficienten och Mannings 

råhetstal vid beräkning av kritiska skjuvspänningar i slänter och på älvbotten. Skandinavien och Sveriges västkust 

har snarlik geologisk stratigrafi som andra kontinenter i världen, till exempel Kanada, Norge, Finland och Ryssland. 

Den här litteraturstudien sammanfattar ett flertal olika modeller och metoder för att analysera sambandet mellan 

jordmekaniska egenskaper och hydrodynamiska processer.  
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1  Inledning  
Den senaste istiden hade sin avsmältning för ca 17 000 
år sedan och har påverkat västra Sveriges geologiska 
lagerföljd genom avsättning av finkornigt glacialt sedi-
ment i havsvatten. Processen är mycket långsam och 
lagren av lera är ställvis tunna mellan lager av sand 
och finkornig morän. Efter hand som landhöjningen 
skedde höjdes de sedimentära avlagringarna upp ovan 
havsytan och har därefter lakats ur av nederbörd.  

När en sluttning bestående av glacialt material av-
satt i ett saltvatten kan konsekvensen bli jordskred på 
grund av att den urlakade leran bildar kvicklera. 
Kvicklera bildas när jonkoncentrationen mellan kornen 
blir förändrad och de fasthållande kohesionskrafterna 
försvagas i porutrymmet (Hultén et al. 2005). Slänter 
mot ett vattendrag utsätts för erosion när vattenflödet 
blir så stort att partiklar lossnar och transporteras med 
vattnet i suspension. Det gör att geometrin i vattenfå-
rans tvärsnitt förändras (Göransson 2015).  

Jordens egenskaper påverkas av inbördes förhål-
lande mellan kornstorlek, kohesionsförmåga och por-
vattentryck. Det finns olika typer av snabba massrörel-
ser i slänter av berg och jord, där jordarterna blir på-
verkade av något som stör balansen mellan drivande 
krafter och mothållande krafter. I ras är kornpartiklar-
na skilda från varandra, i skred är det en sammanhäng-
ande massa av jord eller en del av en bergslänt som 
kommer i rörelse (SGI 2017).  

Analys av hur släntstabiliteten påverkas bör fak-
torer som jordens deformationer, deformationsmjuk-
nande egenskaper, brottsprocessernas tidsramar och 
släntens geometri tas i beaktande (Bernander 2011). 
Dagens beräkningsmetoder baseras ofta på endimens-
ionella program där skjuvkrafterna beräknas på en 
glidyta som kan vara mellan ett vattenflöde och 
älvbotten eller en glidyta under en skredmassa i en 
bergslänt. 

Syftet är att göra en litteraturstudie inom hydro- 
dynamik, geoteknik och geologi för att kartlägga för-
sök, modeller och metoder som har använts för att 
analysera hur framtida förändringar av ett vattendrags 
geometri med hänsyn till klimatförändring kan pro-
gnostiseras samt hur det i sin tur kan påverka släntsta-
bilitet och därmed framtida sannolikhet för skred. Det 
här arbetet begränsas till svenska geologiska miljöer 
med känd stratigrafi där en skredriskbedömning har 
gjorts. Vidare kan det finnas likvärdiga miljöer i andra 
delar av världen och litteratursökningen kommer att 
omfatta även de för att se vilka metoder och modeller 
som har använts om liknande studier har utförts. Mål-
sättningen är att föreslå en metod eller modell för hur 
hydrodynamiska processer skulle kunna kopplas ihop 
med släntstabiliteten baserat på litteraturstudien. 

 

2 Bakgrund 
Mellan åren 2009 och 2011 genomförde Statens geo-
tekniska institut (SGI) en skredriskanalys av Göta älv 
nedströms Vänern. Analysen skulle ta hänsyn till ef-
fekter av ett förändrat klimat och var ett resultat av 
regeringens Klimat- och sårbarhetsutredning 2007. Ett 
resultat av analysen blev att SGI skulle ta fram en lista 
på övriga prioriterade vattendrag för liknande analys, 
men med en betydligt lägre budget än för Göta älv 
utredningen. På regeringens begäran arbetade SGI 

fram en lista på vilka vattendrag där skred har före-
kommit i stor omfattning och där konsekvensen av 
skred blir stor i samhället på grund av klimatföränd-
ringar (Bergdahl et al. 2013). Kriterier för bedömning 
och förslag på prioriteringsordning utgjordes av antal 
inträffade skred. Göta älv var den första älvdalen att 
kartläggas, följt av Norsälven (2016), Säveån (ska slut-
föras 2017) och kommande är Ångermanälven 
(Bergdahl et al. 2013).  

Klimatförändringar i Sverige med varmare klimat 
och ökad nederbörd medför troligen en större risk för 
skred i slänter mot vattendrag när det utsätts för eros-
ion. SMHI har gjort framtida klimatprognoser utifrån 
olika klimatscenarier. Klimatscenarier används för att 
beskriva hur klimatet kan utvecklas i framtiden bland 
annat beroende på hur mycket växthusgaser som på-
verkar vår atmosfär (SMHI 2017). Forskare har tagit 
fram fyra stycken klimatscenarier som benämns 
”Representative Concentration Pathways” (RCP), för 
att ge information om klimatförändringar vid olika 
halter av växthusgaser (SMHI 2017). RCP – scenarier-
na benämns som RCP2,6, RCP4,6, RCP6,0 och 
RCP8,5 där enheten är W/m2. Nivåerna beskriver den 
nivå av strålningsdrivning som uppnås år 2100 (SMHI 
2017). 

• I utvecklingsbanan RCP2,6 så förväntas koldi-

oxidutsläppen ha sitt högsta värde år 2020 för 

att sen minska. 

• I utvecklingsbanan RCP4,6 förväntas koldiox-

idutsläppen ha sitt högsta värde år 2040 för att 

sen minska.  

• I utvecklingsbanan RCP6,0 förväntas koldiox-

idutsläppen ha sitt högsta värde år 2060 för att 

sen minska.  

• I utvecklingsbanan RCP8,5 fortsätter koldioxid-

utsläppen vara oförändrade som då visar att 

fram till år 2100 kommer årsmedeltemperaturen 

att öka med 5,8 grader i Sverige och medelne-

derbörden kommer att öka med ca 32 % (SMHI 

2017).  

När temperaturen ökar så förväntas också neder-
börden att öka på grund av större avdunstning över 
Atlanten. Det medför att flöden ökar i vattendrag och 
vattennivån i sjöar och grundvattenmagasin höjs. 

Områden runt Göta älv, Norsälven och Säveån har 
klassats som högriskområden för erosion och skred när 
vattenflödet ökar på grund av ökad nederbörd 
(Bergdahl et al. 2013). Norsälven som är kartlagd är 
sträckan mellan sjön Frykens södra utlopp och Vänern. 
I södra delen av Vänern fortsätter utloppet genom 
Göta älv. Skredrisker har karterats och bedömts av 
SGI tillsammans med SMHI som har använt en modell 
för att beräkna vattenståndsmätningar, strömmar och 
bottenskjuvspänningar för att se var erosionen kan ske 
som mest. SMHI har använt hydrodynamiska mo-
dellen Delft3D och kompletterat med ström och vat-
tenståndsmätningar på några ställen längs Göta älv. 
Resultaten har jämförts med en endimensionell mate-
matisk modell HEC-RAS som är framtaget av ”US 
Army corps of engineers” och en tredimensionell upp-
sättning av Delft3D för att bedöma om resultaten är 
tillräckligt noggranna (Eklund et al. 2011). 
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Att använda sig av flera olika modeller för att få 
fram resultat är tidskrävande och resultaten är inte 
alltid tillförlitliga. Det är samtidigt viktigt att veta hur 
den ökade nederbörden påverkar släntstabilitet när 
erosionen därmed också ökar. En direkt påverkan på 
släntstabiliteten är sambandet mellan grundvattenni-
våns höjning och porvattentryckets förändring (Hultén 
et al. 2005).  

När porvattentrycket förändras påverkas också 
jordens mekaniska egenskaper och spänningsförhål-
lande som i sin tur påverkar de hydrauliska egenskap-
erna som porositet och permeabilitet (Hultén et al. 
2005).  

Svårigheten är att kunna förutsäga vilken tidsa-
spekten är vid en ökad nederbörd som förmodligen 
inte kommer att öka linjärt utan det kommer bidra till 
ett flöde i vattendragen som är varierande, både i has-
tighet och mängd.  
 

2.1 Geologi 
De geologiska förhållande för att skred och ras kan ske 
är jordartsegenskaper, jordartslagerföljd, grundvatten-
förhållanden, jordarternas bildning och avsättningen i 
förhållande till högsta kustlinjen (Engdahl & Påsse 
2014).  

Längs västkusten är lersedimenten huvudsakligen 
avsatta i marin miljö då det avsattes under högsta kust-
linjen efter den senaste istiden, Weichsel. Lerpartiklar-
na i de varviga lagren har aggregerat med saltet från 
havsvattnet och har en speciell struktur. Saltet har ef-
terhand lakats ur av regnvatten och grundvatten då den 
kvarvarande strukturen får en mycket låg hållfasthet 
vid störning, tryckförändring eller omrörning (Rankka 
2003; Andreasson 2006).  

De finkorniga jordarterna delas in i två typer, ko-
hesionsjord och friktionsjord, vilka har olika kornstor-
lekar och förmåga att hålla och binda vatten. En ko-
hesionsjord innehåller en större mängd lerpartiklar och 
har både inre och yttre porutrymme (Andreasson 
2006). Kohesionskrafter som håller ihop vattenmole-
kyler med lerpartiklar kommer både från partikeln och 
vattnet och beror på jonernas dragningskraft till 
varandra. Vattenmolekylen är polär där väteatomerna 
binder lätt mot syreatomerna som finns på lerpartikeln 
(Rankka 2003).  

 

2.2 Hydrogeologi 
Hydrogeologi handlar om hur markvatten och grund-
vatten rör sig ovanpå och genom geologiska lagerfölj-
der. Geologiska lager består av sediment med olika 
mineralogi, kornstorlekar, sortering och packning. 
Vatten rör sig därmed olika snabbt i de olika lagren 
och påverkar jordarternas konsistens.  

Markvatten är nederbörd i form av regn och snö 
som genom ytavrinning transporteras till floder, 
mindre vattendrag och sjöar.  

Vattenflödet i ett öppet vattendrag kan definieras 
genom samband mellan olika faktorer. Faktorer som är 
avgörande i ett flöde är hastighet, djup och form på 
älven, flödesvolym vilka är direkt kopplade till linjära 
faktorer som flödesriktning och tid (Fijko & 
Zeleňáková 2016). Flödeshastigheten varierar med 
varierande bottenfriktion och vilken flödesregim som 
råder i olika delar av älven (Collinson et al. 2006). 
Froudes flödestal beskriver den relativa betydelsen av 

tröghetskrafter och tyngdkraften i en vätskeströmning 
med fri yta, dvs om flödet är långsamt eller snabbt 
(Nationalencyklopedin 2017).  

En parameter som är viktig i flödesberäkningar är 
råhetstalet som beskrivs genom Mannings tal för olika 
kornstorlekar. Mannings tal är ett värde som används 
för att genomsnittligt beskriva hur botten ser ut och 
friktionen som vattenflödet hindras av.  

 

2.3 Hydrodynamik 
Dynamiken i vattnet är mekaniken av kroppars rörelse 
under påverkan av olika krafter (Nationalencyklopedin 
2017). Rörelserna kan beskrivas matematiskt som en 
funktion av krafter över tid och rum. De viktiga kraf-
terna som påverkar rörelserna är vattnets viskositet och 
densitet, vattenflödet och gravitationen (Håkansson & 
Palmquist 2014).  

Reynolds tal är dimensionslöst och är förhållandet 
mellan vattenvolymens mothållande krafter och flö-
deshastigheten (Collinson et al. 2006). Så beskriver 
Reynolds tal hur flödet ser ut, dvs om det är ett lamin-
ärt flöde eller turbulent flöde.  

Turbulensen i ett vattenflöde skapas bland annat av 
att älvkanalen är meandrande och att älvbotten består 
av topografiska höjdskillnader eftersom vattenflödets 
hastighet påverkas av djupet och av centripetalkraften 
(Collinson et al. 2006). Vattenflödet kan separeras och 
få negativ riktning på grund av hinder i älven såsom 
sandbankar i mitten, skarpa kurvor, betongfundament 
för broar och vägar m m. Vid separationspunkten, S 
(fig. 1), är du/dy = 0 där u är hastigheten och y är höj-
den och τ0 = 0 där τ0 är bottenskjuvspänning 
(Collinson et al. 2006). Hastigheten på flödet ökar upp 
mot ytan och på botten uppkommer en negativ rikt-
ning. Detta har stor betydelse på erosionen av älvbot-
ten då turbulens påverkar sediment i suspension. 

2.4 Sedimenttransport 
Hjulströms diagram visar sambandet mellan hastighet-
en på vattenflödet och kornstorlek. Förhållandet mel-
lan dessa styr när det sker erosion och transport eller 
deposition (fig. 2).   

Transport av sedimentet sker antingen som botten-
transport dvs att kornen rullar, hoppar på botten eller 
att kornen transporteras med vattnet i suspension. Vid 
kornstorlekarna finsand och grus (friktionsmaterial) så 
behövs det en hastighet på 20 cm/s för att kornen ska 
flytta på sig. Vid kornstorlekarna silt och ler (kohesivt 
material) så krävs det en hastighet från 20 cm/s och 
högre (fig. 2). Det beror på att kohesionskrafterna mel-
lan kornen gör det svårare för kornen att erodera från 

Figur 1. Flödesprofiler som visar hastighetens storleksänd-

ring och riktning vid flödesseparation (a) och 

”attachment”(b) (Collinson et al. 2006).  
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botten. Eftersom hastigheten är lägre på botten och 
ökar med stigande vattenhöjd så stannar de fina partik-
larna lätt i suspension även när flödet har en minskad 
hastighet nedströms.  

När turbulensen i vattenflödet ökar så ökar också 
vattnets kapacitet att innehålla mer material. Det med-
för en ackumulering av suspenderat fint material i vatt-
net vilket påverkar densiteten och viskositeten 
(Collinson et al. 2006). Trots den ökade densiteten och 
viskositeten så har det en dämpande effekt på ett tur-
bulent vattenflöde (Collinson et al. 2006).  

En älvbotten kan inneha alla processer, ackumulat-
ion, erosion och transport, beroende på skiftande geo-
metri, kornstorlekar samt flödesdynamik. Flödets has-
tighet, djup och riktning påverkar sedimenttransporten 
i en älvfåra.  

Älvfårans geometri är också en parameter att ta 
hänsyn till då det påverkar var det sker deposition eller 
erosion. På vissa delar av Säveån och Göta älv 
meandrar vattendragen och flödet blir inte lika i alla 
tvärsnitt. Det medför att i ytterkurvorna är det en högre 
vattenflödeshastighet och skjuvkraft där mer material 
eroderas. I innerkurvorna blir det deposition när vatt-
nets hastighet är låg. 

Erosion är en följd av att strömmande vatten lösgör 
partiklar i älvdalen när flödet är tillräckligt stort. Sedi-
menten som transporteras i suspension är beroende av 
partikelstorlek, hur flödesregimen ser ut och lutningen 
på botten. När mängden borttransporterad sediment 
överstiger den avsatta mängden så är det erosion 
(Collinson et al. 2006).  

Sedimentpartiklarnas tröskel för transport kallas 
för kritisk skjuvspänning (τc) och vattnets dragkraft 
kallas för bottenskjuvspänning (τ0). Erosion uppkom-

mer när τ0 > τc (Partheniades 1965; Kandiah 1974). 
Ekvation 1 gäller för kohesionsmaterial som transport-
eras i suspension och inte kommer att avsättas förrän 
partiklarna når ett tillräckligt lugnt vatten i havet eller 
en djupare sjö (Partheniades 1965; Kandiah 1974). 
 
E = kd (τ0 – τc)

α           (1) 
 
E = erosionshastighet (m/s)  

Kd = eroderbarhetskoefficient (m3/N s)  

τ0 = genomsnittlig skjuvspänning (Pa)  

τc = kritisk skjuvspänning (Pa)  

α = en empiriskt härledd exponent som i allmänhet 

anses vara lika med 1. 

Eroderbarhetskoefficienten är en faktor som beräk-
nas från sedimentets egenskaper vilka är mängden silt, 
sand och ler, hur mycket organiskt material jordarten 
innehåller, jordartens struktur och permeabilitet (Motta 
et al. 2012). Koefficienten är inte så lätt att få fram då 
det avsatta materialet förändrar sin position efter trans-
port och älvbotten är inte helt jämn. 

I vattendrag där bredden är större än djupet kan den 
genomsnittliga bottenskjuvspänningen beräknas enligt 
ekvation 2 (Chanson 2004) .  

 
τ0 = ρgh sinβ           (2) 
   
ρ = densitet 

Figur 2. Diagram som visar sambandet mellan flödeshastighet och kornstorlek, modifierad efter Hjulström 1935                 

(Blield et al. 2011).  
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g = gravitationskraft 

h = höjd  

β = vattenfårans lutning  

2.5 Jordmekanik 
För att beskriva skjuvspänningar i sluttningar med 
mättade jordarter kan det fås genom Mohr-Coulombs 
ekvation (Midgley et al. 2012). 

 
Sr = c´ + (σ – μw) tan(ψ´)       (3) 
 
c´ = kohesionskraft (kPa) 

σ = normalspänning (kPa) 

μw = porvattentryck (kPa) 

ψ´ = inre friktionsvinkel (grader) 

Under omättade förhållanden bidrar matrix mellan 
kornen till en kohesionskraft. Då modifieras Coulombs 
ekvation med ett tillägg (Midgley et al. 2012).  

 
Sr = c´ + σ tan(ϕ´) + ψ tan (ϕb)       (4) 
 
ψ = matrix kohesionskraft (kPa) 

ϕb = vinkel mellan matrix och korn (grader) 

Den drivande kraften för att skred ska ske är jordartens 
massa vilken beskrivs i ekvation 5 (Midgley et al. 
2012). 

 
Sd = W sin (β)          (5) 

Sd = drivande skjuvkraft (kPa) 

W = vikten mättad jordart per areaenhet (kN/m2) 

β = vinkeln mellan skjuvplanet och horisontalplanet 

(grader) 

Säkerhetsfaktorn i släntstabilitet betecknas som Fs och 
är föhållandet mellan den mothållande kraften och den 
drivande kraften, fig. 3 (Midgley et al. 2012). 

Porvattentrycket, μ, påverkar skjuvspänningen i 

jordarten vilken varierar beroende på porositet och 
permeabilitet. Skjuvspänningens inverkan på hållfast-
heten kan definieras med ekvation 6 där normalspän-
ningen, σ, minus porvattenvattentrycket är lika med 
den effektiva spänningen, σ´, i jordarten (Van Beek 
2008).  

 
σ´ = σ – μ            (6) 

Den effektiva skjuvspänningen, σ´, kallas också för 
den dränerade skjuvspänningen. Odränerad skjuvspän-
ning uppstår när jordarten är vattenmättad och frikt-
ionskraften är noll.  Förhållandet mellan dränerad 
skjuvhållfasthet och odränerad skjuvhållfasthet är di-
mensionerande för effektivspänningarna i glidytan 
(Van Beek 2008).  

I friktionsjordar består spänningsförhållandet till 
största del av friktion mellan kornen eftersom de par-
tiklarna är grövre. Vanligtvis är det grovsand och grus 
där permeabiliteten är hög och kapillärstigningen låg. I 
detta projektet är det endast kohesionsjordar, silt- och 
lerjordar, som är av intresse.  

Både kapillärkrafter och adhesion binder vatten 
mycket bra i kohesionsjordarnas porsystem och runt 
partiklarnas yta. När vatten sugs upp av kapillärkrafter 
i porsystemen och blir helt fyllda påverkas jordmas-
sans skjuvhållfasthet. När spänningarna i marken 
också ökar leder det till att spänningarna tas upp som 
ett ökat porvattentryck (Andreasson 2006). Om porvat-
tentrycket ökar så minskar den effektiva spänningen 
och kornen kan lättare förskjutas i förhållande till 
varandra (ekv. 6).  

Lerjordar avsatta i marin miljö under högsta kust-
linjen kan snabbt ändras till ett flytande tillstånd då 
den kemiska sammansättningen påverkas i strukturen. 
De kallas för kvickleror, men även lager med mycket 
fint material som inte kvalificerar sig som kvicklera 
uppför sig liknande vid störning (Bernander 2011).  

 
3 Metod  
Genom en litteraturundersökning sammanställa och 
tolka uppgifter hämtade från modelleringsprogram och 
databaser hos Statens geotekniska institut (SGI), Sveri-
ges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteo-
rologiska och hydrologiska institut (SMHI) och andra 
myndigheter som kan vara relevanta för uppgiften. 
Internationella myndigheter; Norges vassdrags– och 

q = ökad störning/belastning vid exempelvis bygg-
nation, pålning eller fyllning för dränering. 

Erosion om τ0 > τc 

  

Fs = Sr /sd ≥ 1 

Figur 3. Ett exempel på en slänt vid ett vattendrag och var skjuvspänningar och erosion på-

verkar jordarterna och geometrin i älvfåran (modifierad efter Persson 2011). 

Sd 

Sr 



energidirektorat (NVE) i Norge som ansvarar för ras 
och skred och Norges geotekniska institut (NGI) efter 
uppdrag av NVE som utför projektet. Geological sur-
vey of Canada och SYKE, finska miljöinstitutionen.  
Litteratursökning i internationella databaser hos ge-
obiblioteket för att hämta information om forsknings- 
och undersökningsmodeller/metoder som används i 
övriga länder. Databaser som används är Georef, Geo-
base, American Geophysical Union, Web of science m 
fl. Sökord som har använts är kvicklera, ”Champlain 
clays”, erosion, hydrodynamik, ”retrogressive slides”, 
bakåtgripande skred m. flera. 

Sammanställningen beskriver metoder och beräk-
ningsprogram som används för att simulera effekten av  
framtidens klimat. För att utföra simuleringar behövs 
det data som stämmer med jordens egenskaper och 
vattenflödens dynamik. Beroende på vilken analys 
som ska göras krävs det olika indata och vilken bety-
delse de har för att resultatet ska bli tillförlitligt.  
 

4 Fallstudieområden: Göta älv 
och Säveån 

4.1 Göta älv 
Göta älvs dalgång ligger i Västra Götaland och studie-
området börjar uppströms vid Vänern och mynnar ut i 
Kattegatt i Göteborg. Älven börjar vid Vargön, öster 
om Vänersborg och fortsätter söderut via Trollhättan, 
Lilla Edet och Kungälv (fig. 4). Vid Kungälv delar 
älven sig i en förgrening västerut, Nordre älv, och Gö-
teborgsförgreningen fortsätter söderut genom Göte-
borgs stad.  

Göta älv är cirka 100 km lång och Nordre älv är 
cirka 15 km lång. Bredden varierar mellan 50 - 400 
meter och djupet är cirka 6,5 meter och på några stäl-

len cirka 20 meter (Eklund et al. 2011). Längs med 
älven finns tre stycken kraftverksdammar; vid Vargön, 
Trollhättan och Lilla Edet.  

Flödet i Göta älv styrs av vattendomen för Vänern 
vid tappning som begränsas till högst 1000 m3/s men 
medelflödet är cirka 550 m3/s (Eklund et al. 2011). I 
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Figur 4. Fallstudieområde Göta älv (SGI 2012). 

Figur 5. Övre sektion visar typisk jordlagerföljd tvärs Göta älvs dalgång uppströms och nedre sektionen visar lagerföljden ned-

ströms vid Älvängen (SGI 2012).  



 

 

Göta älv mynnar även några mindre vattendrag som 
Säveån och Slumpån. Det största flödet från Vänern, 
75%, går genom Nordre älv och där har man en så 
kallad skärm som används vid lågt vattenstånd för att 
inte saltvattnet ska tränga upp i Göta älv där man tar 
sitt dricksvatten (Eklund et al. 2011). Man minskar 
tvärsnittsarean i Nordre älv så att ett större flöde går 
genom Göta älv och på så sätt förhindrar saltvattenin-
trängning från Kattegatt (Eklund et al. 2011).  

Längs med Göta älv har flera skred skett som har 
resulterat i dödsfall, förödelse av egendom och kring-
liggande miljö. Skreden med de största skadorna i mo-
dern tid i västra Sverige är Göta 1957, Surte 1959, 
Tuve 1977, Vagnhärad 1997, Småröd 2006 har alla 
skett där lerlagret har blivit utsatt för störning på grund 
av pålning, dikning eller ökat porvattentryck 
(Bernander 2011; SGI 2017).  

 
4.1.1 Geologi 

Göta älvs dalgång består av sediment avsatta efter den 
senaste istiden. Dalgången ligger mellan den sve-
konorvegiska orogenesen och det östra segmentet där 
tektoniken har bidragit till älvens orientering (SGU 
2017).  

Bergarterna är metamorfa graniter, diabaser, grå-
vacka, kvartsit och yngre graniter som bildades under 
den svekonorvegiska orogenesen, 1,6 – 1,5 miljarder 
år och 1,36 – 1,27 miljarder år (SGU 2017). Sedimen-
ten överlagrar morän och består av postglaciala leror, 
glaciala leror som är varvade med isälvsmaterial av 
sand och grus (fig. 5)(SGI 2012; SGU 2017).  

Glacial lera överlagras ställvis av tunna stråk av 
postglacial lera. Enligt SGF skalan för kornstorleken 
är ler mindre än 0,002 mm och för silt mellan 0,002 – 
0,02. På älvens botten har den postglaciala leran ero-
derat bort och finns således endast i slänterna. På 
älvbotten är det glacial lera som har kontakt med vat-
tenflödet (SGI 2012).  
 

4.1.2. Hydrogeologi 

I Göta älv har en undersökning gjorts på grundvatten-
förhållanden. De olika zonerna har delats in och klassi-
ficerats i en konceptuell modell, (fig. 6). I den övre 
torrskorpan finns det permanenta sprickor med hög 
permeabilitet så den klassas som en öppen akvifär 
(fig.6)(Bengtsson et al. 2011). Under finns det ett 
tjockt lager med en viss påverkan av sprickbildning 
med en högre permeabilitet än ett homogent lerlager 
som klassificeras som en akvitard 1. Under finns ett 
lerlager med låg permeabilitet som är klassad som 
akvitard 2. Under lerlagerna finns ett permeabelt mo-
ränlager som är klassad som en sluten akvifär 
(Bengtsson et al. 2011).  

Grundvattennivån i det övre öppna magasinet vari-
erar mellan markytan som övre gräns och akvitarden 
under som undre gräns där trycket varierar efter årstid 
och vattennivån i älven. I det undre vattenmagasinet är 
det olika tryck på vissa platser längs med Göta älv 
(Bengtsson et al. 2011).  

I Göta älvdalens södra del där branterna är högre 
och har berg som hydraulisk gräns sker det infiltration 
från dalsidorna och ett artesiskt tryck på upp till 7 me-
ter över vattenytan i älvfårans mitt kan uppstå 
(Bengtsson et al. 2011). I den norra delen kan det vara 

att grundvattentrycket i den undre akvifären är lägre än 
i det övre magasinet beroende på att älvbotten har kon-
takt med friktionsjord eller berg (Bengtsson et al. 
2011). 
 

4.2 Säveån 
Området för skredriskkarteringen i Säveån börjar vid 
Sävelångens utlopp och fortsätter västerut via Lerum, 
sjön Aspen, Partille och mynnar ut i Göta älv (fig. 7).  
Sträckan är ca 30 km lång och flödets riktning är från 
nordost till sydväst (SGI 2017).  

Eftersom området innehåller sedimentplan från 
olika åldrar så har ån olika bredder och djup. Från Gö-
teborg mot Partille är lutningen relativt låg och ån är 
inte så djup. Vid Partille mot Jonsered, vid sjön Aspen, 
är sedimentplanet äldre, lutningen större så ån har bör-
jat meandra (Engdahl & Påsse 2014). Meandringen 
fortsätter på andra sidan sjön, genom Lerum och vi-
dare till sjön Sävelången.  

Säveån har ett medelflöde på 25,1 m3/s och ned-
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Figur 7. Fallstudieområde Säveån. Ån flödar från höger till 

vänster och mynnar ut i Göta älv (SGI 2017). 

Figur 6. Typisk jordprofil i Göta älvdalens lerområden 

(Bengtsson et al. 2011).  



 

 

ströms Aspen regleras det av vattendomen för Aspen 
(SGI 2017). Det finns tre kraftstationer längs med Sä-
veån, vid Floda, Hillefors och Hedefors, men dessa är 
strömkraftverk och har således inga dammar. Här kan  
flödet då inte regleras utan flödet styrs av tillgången på 
vatten (SGI 2017). 

 
4.2.1 Geologi 

Bergarterna är metamorfa graniter, diabaser och sedi-
mentära som bildades under den svekonorvegiska oro-
genesen 1,6 – 1,5 Ga och 1,6 – 1,3 Ga (SGU 2017).  

Berg i dagen ligger högre i detta området och blev 
isfritt senare eftersom det är längre österut än Göta älv. 
Vid några platser förekommer Göteborgsmorän och 
isälvsavlagringar längs med ån (Engdahl & Påsse 
2014).  

Avsättningen består till största del av glaciala och 
postglaciala finkorniga sediment som lera och silt med 
ställvis tunna lager av sand. Yngre jordarter som över-
lagrar de finkorniga sedimenten är svämsediment med 
olika kornstorlekar och svallsand (Engdahl & Påsse 
2014).  

 

5. Möjliga modeller, metoder och 
beräkningsprogram 

För att alla faktorer som påverkar erosion, flödesdyna-
mik och sedimenttransport används det mer och mer 
komplexa matematiska beräkningsprogram. Program-
men utvecklas hela tiden och för att få ett komplett 
program som klarar alla indata tillsätts flera applika- 
tioner. Det medför att ju mer data som stoppas in, ju 
mer tidskrävande blir det att processa.  

I en släntstabilitetsberäkning är det traditionellt att 
beräkna en säkerhetsfaktor. Det är förhållandet mellan 
de mothållande krafterna och de drivande krafterna 
och som ska vara större än ett (Alén 1998). Man lägger 
även till en marginal som ska vara större än noll. Mar-
ginalen visar på att mothållande krafter är större än 
drivande krafter. Vidare i släntstabilitets program kan 
det innebära att en alltför hög säkerhetsfaktor beräknas 
och ökade kostnader för att säkerställa marginalen 
(Albing 2004).  

I ett beräkningsprogram för hydrodynamik så an-
vänds det ofta en så kallad väggfunktion vilket innebär 
att friktionen beräknas mot botten per ytenhet, botten-
skjuvspänning, och räknar då inte med erosionen som 
sker på slänten.   

Nedan beskrivs några modeller och metoder: 
 

• LIDAR – ”Light detection and radar detection”, 
mest avancerade teknologin för att skanna marky-
tan. Används främst för att se förändringar på 
flodplanen vid översvämningar. Det finns flera 
beräkningsprogram för att kartlägga hur ett ökat 
flöde påverkar flodplanen och vilka områden som 
är känsliga. Kartorna är baserade på GIS och kan  
användas som bakgrund till programmet HEC-
RAS (Fijko & Zeleňáková 2016). 

• RUSLE är ett reviderat beräkningsprogram som 
har utvecklats från USLE (universal soil loss 
equation). Erosionsprogram som räknar på hur 
mycket eroderat material som transporteras nedför 
branterna i ett stort område. Det tar hänsyn till bl. 

a. vegetationen i slänter vilket är en faktor som 
stabiliserar (Ballabio et al. 2017).  

• FDM, Finite Difference Method, tillämpas som en 
matematisk analysmetod av deformationernas och 
deformationsmjuknandets inverkan på släntstabili-
teten (Bernander 2011). Eftersom skred är bero-
ende av tiden delas händelseförloppet in i flera 
faser. Genom att använda sig av differentialekvat-
ioner som beskriver inverkan av pådrivande kraf-
ter, mothållande krafter och skjuvspänningarnas 
fördelning under de olika intervallen, kan den 
kritiska skjuvspänningen i slänten beräknas 
(Bernander 2011). 

• Sannolikhetsbaserade metoder för att utvärdera 
risker och konsekvenser i slänter och branter vid 
vattendrag. Verktyg som kan användas är att be-
räkna säkerhetsindex, β, Monte Carlo simulering 
och punktskattningsmetoden (Alén 1998). Detta är 
metoder för att kunna beräkna sannolikheter för 
olika hypoteser och spridning av indata (Alén 
1998). Hypoteserna kan vara tidsberoende eller 
andra förändringar som grundvattennivån och 
förändrad belastning nära det potentiella skredom-
rådet.  

• ”RVR meander” är ett program som universitetet i 
Illinoi, USA, har tagit fram. Programmet mäter 
hur en meandrande vattenfåra förflyttar sig med 
tiden (Motta et al. 2012). Heterogeniteten, vege-
tation i slänter och de varierande kornstorlekarna 
gör att ekvationen för erosionshastighet med en 
eroderbarhetskoefficient och varierande kritisk 
skjuvspänning blir mycket komplex. Programmet 
har därför integrerat algoritmer för erosion i slänt 
från ett hydrologiskt program, CONCEPTS 
(Motta et al. 2012). För att använda CONCEPTS 
behövs indata som älvfårans geometri, jordartens 
egenskaper, lagerföljd, Mannings råhetskoeffici-
ent, vattenflödets hastigheter. 

• WSFS – ”watershed simulation and forecasting 
system”, en metod som används i Finland för att 
förutse översvämningar i flodsystem efter klimat-
förändringar, fig. 6 (Lotsari et al. 2014). Modellen 
är framtagen av finska miljöinstitutet, SYKE, som 
används för att simulera och prognosticera hydro-
logiska variabler som ökat vattenflöde i älvar och 
floder, förändrat flöde i utloppet till sjöar och hav, 
förändringar i grundvattennivåer och smältvatten 
från snö och is (SYKE 2017). WSFS är en modell 
som inkluderar flera applikationer för att ha flera 
användningsområden. Modellen används även för 
att se hur klimatförändringarna påverkar spridning 
av miljögifter till Bottenhavet genom grundvatten-
flöde och vattendrag (SYKE 2017).  

• HEC-RAS,” Hydrological Engineering Centers 
River Analysis System”, är ett endimensionellt 
analysprogram som återger data interaktivt. Mo-
dellen innehåller fyra endimensionella hydrauliska 
analyskomponenter:  

1.Stationär flödesyta 
2. Icke stationär flödes simulering 
3. Beräkning av rörliga gränser 
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4. Vattenkvalité analys 
 
Dessa fyra analyser är brukliga att ingå i en hyd-
raulisk flödesanalys (Fijko&Zeleňáková 2016). 
Data som måste ingå i detta programmet är geo-
metriska mått på hela älvfårans tvärsnitt, botten-
friktion och flödesvolym. Indata är hypotetiska 
värden baserade på matematisk uträkning eller 
hämtade från litteraturen. Från det simulerade re-
sultatet utläses högsta vattennivivå i varje tvär-
snitt, var det blir översvämning samt flödeshastig-
heten (Fijko&Zeleňáková 2016).  Detta program 
är numera integrerat i BSTEM, som beskrivs vi-
dare i nästa stycke (Klavon et al. 2017). 

• BSTEM, ”Bank Stability and Toe Erosion Mo-
del”, är ett modelleringsprogram som består av två 
komponenter, beräkning för släntstabilitet och 
beräkning för erosion vid släntfoten. För släntsta-
biliteten beräknar programmet en säkerhetsfaktor, 
Fs, som grundas på tre jämviktslägen som är be-
gränsande i en slänt. Horisontella lager, vertikala 
skivor och skjuvning i lutningsplanet (Midgley et 
al. 2012). De horisontella lagerna kan innehålla 
geologiska data från fem sedimentegenskaper. De 
vertikala skivorna innehåller data med skjuvnings-
krafter och normalkrafter som verkar på jordmas-
san som analyseras. Säkerhetsfaktorn som beräk-
nas är ett förhållande mellan de drivande krafterna 
och de mothållande krafterna som verkar i slänten. 
De mothållande krafterna definieras från Mohr-
Coulombs ekvation (ekv. 3 och 4) (Midgley et al. 
2012). Vid släntfoten baseras modellen på eros-
ionshastigheten som påverkas av vattenflödet. 
Erosionshastigheten beräknas med ekvation 1. För 
att dessa ekvationer ska stämma delas älvfåran in i 
ett flertal segment där τ0 beräknas av BSTEM i 
varje del beroende på de inverkande egenskaperna 
(Midgley et al. 2012). Eftersom älvfåran inte kan 
antas vara rak måste fler parametrar tas hänsyn 
till. Ett flöde påverkas även av de hydrauliska 
processerna som turbulens, bottnens friktionsyta 
(Mannings tal) och flödesregimens hastighetsför-
delning. τ0 korreleras med att vattenflödets hastig-
het inte är statiskt i älven med ett medelvärde på 
flödeshastigheten i mitten plus att den ökar vid 
sidorna, men hänsyn tas inte till meanderbågar 
eller separationspunkter där hastigheterna föränd-
ras lokalt med en större hastighet (Midgley et al. 
2012). Det som saknas i detta programmet är hur 
älvbotten förändras. Endast förändring i släntfoten 
beräknas och det saknas hur släntstabiliteten på-
verkas med erosion efter en lång tid.  

• Modellerna Mike11 som är 1-dimnesionellt base-
ras på Saint Venant Equation som är baserat på 
massans och rörelseenergins konservering genom 
tiden. Missvisande faktorer i de här modellerings-
programmen är att det antas vara en medelhastig-
het på flödet, ett subkritiskt flöde, Mannings koef-
ficient, en medelsnittlig råhetskoefficient på 
älvbotten och ingen viskositetsförändring 
(Webster et al. 2014). Mike21 som är 2-
dimensionellt baseras på att älvfåran är likformig 
hela vägen, men flödet varierar och utan större 
variation i lutning. Beräkningen är baserad på 

”Reynolds averaged Navier-Stokes equations” där 
Boussinesq approximation, som tar hänsyn till 
energin i virvlarna som uppstår i ett turbulent 
flöde och hydrauliskt tryck vilket nästan kan bort-
ses från då den är mycket liten, antas (Webster et 
al. 2014).  

• Telemac – 3D (fig. 8), ett tredimensionellt modell-
leringsprogram som baseras på samma ekvationer 
som Mike21c. En ny applikation i Telemac-
Mascaret är SISYPHE som simulerar sediment-
transport och förändring av älvfårans geometri 
(Langendoen et al. 2016). Applikationen SI-
SYPHE innehåller flera fysikaliska processer som 
turbulens, flödesförändringar beroende på älvfå-
rans geometri med flera. Schematiskt kan appli-
kationen beskrivas som att de ursprungliga förhål-
landen kopplas ihop med hydrodynamik som vi-
dare kopplas ihop med sedimenttransport och sist 
bottenförändring. Dessa steg repeteras när variab-
lerna förändras med sträckan (Opentelemac 2017). 

• Delft2D och 3D är ett program med flera appili-
kationer beroende på syftet för simulering. FLOW  
simulerar flödesdynamik och sedimenttransport 
både tvådimensionellt och tredimensionellt i ett 
oregelbundet vattenflöde som varierar beroende 
på klimatdata. Applikationen, MOR, simulerar 
älvfårans morfologiska förändringar efter beräk-
ning på mängd suspenderat och botten transporte-
rat material. Flödet med suspenderat material 
kopplas ihop med 2D eller 3D modulen FLOW 
för att ta hänsyn till densitetsförändring. Eftersom 
de båda applikationerna kopplas ihop och ger 
varandra indata så går det att även simulera för ett 
längre tidsperspektiv (Deltares 2017). 
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Figur 8. Bilden visar en meanderbåge som simuleras med 

Telemac-3D med applikationen SISYPHE (Opentelemac 

2017). 



 

 

5.1 Krav på indata 
Kraven på indata varierar beroende på syftet i sin stu-
die. Viktiga parametrar att undersöka i slänter vid älv-
fåror är bland annat; portal och vattenmättnadsgrad 
(Scott 2003). Portal, e, är samband mellan porvolymen 
och partiklarnas volym. När e = 0 så finns det inga 
porer, när e = 1 så är det 50% porer och för aggrege-
rade strukturer med lera och silt så är portalet mellan 
0,7 – 3,0; alltså större än 1 och det betyder mer än 
50% porer (Fetter 2011). Betydelsen av portal kan 
härledas till porvattentrycket och den effektiva spän-
ningen i glidplanet, ekv. 6 (Fetter 2011).   Förhållandet 
mellan w/IL där w är vattenkvoten uttryckt i procent 
och IL är likviditetsindex, det vill säga att förhållandet 
anger när leran övergår i flytande form (Scott 2003). 

Sluttningens lutning, vinkeln mellan det horison-
tella planet och skjuvplanet, är en viktig faktor när det 
gäller skred. Det finns olika typer av skred där den 
utlösande mekanismen är densamma men kan uppföra 
sig olika beroende på hur sluttningens geometri och 
lagerföljd är. Hållfastheten i lerstrukturen är på något 
sätt störd. I Kanada har studier gjorts på vad det är 
som får sensibel lera att röra sig. Där har man sett att 
seismiska vågor till stor del varit det som har utlöst 
skredet. I Norge har det varit på grund av mänsklig 
påverkan.  

Enligt studie gjord av Langedoen et al (2016) så är 
de meandrande vattendragens rörelse och förflyttning 
beroende på hur tiden formar älvfåran. Den viktiga 
faktorn är den kritiska skjuvspänningen där vattenflö-
det har högst hastighet eftersom det är erosionspara-
metern. Mäts meandringen under en längre tid så hin-
ner flodfåran komma i jämvikt både med erosion och 
deposition. 

 

6. Litteraturstudie 
Norge, Sverige, Finland, Kanada och Alaska är de 
länder där det finns rikligt med lager av sensitiv lera 
(NVE 2017). Därför är det intressant att se vad dessa 
länder har för metoder när de analyserar erosion i vat-
tendrag.  

Forskare i hela världen studerar sambanden mellan 
hydrodynamik och sedimenttransport för att tillsam-
mans med produktutvecklare förbättra modellerings-
programmen. Det är flera mekanismer som påverkar 
det fluviala systemet över tid, vilket gör det svårt att 
förutse när den kritiska skjuvspänningen når det maxi-
mala värdet som utlöser  skred vid ett vattendrag.  

 

6.1 Norge och Finland 
NGI, Norges geologiska institut, har på uppdrag av 
NVE, Norges vassdrags och energidirektorat, i Norge 
kartlagt över 1800 zoner med kvicklera. Det är vanligt 
med jordskred, snöskred i branter med mycket löst 
material och jordflytningar främst vid vattendrag i 
lägre terräng (NVE 2017). I Norge finns mycket berg i 
dagen och mellan finns moränlager, isälvsmaterial och 
eroderat sediment som har avsatts i vattendragen.  

Skred förekommer främst på bergens branter och 
skred i kvicklera på låga terränger som har varit under 
högsta kustlinjen (NVE 2017).  

För att göra en utvärdering av skredriskerna stude-
ras terrängkartor av LIDAR, klimatdata för temperatur 
och nederbördsmängd, vegetationskartor, fältdata från 
borrningar och uppmätta porvattentryck, berggrund-
skartor och jordartskartor från NGU och historiska 
skredhändelser och erosionsförhållanden i området. 
Utifrån dessa indata görs en risk- och konsekvensbe-
dömning som sammanställs i en tabell. NVE klassifi-
cerar de geologiskt känsliga zonerna med riskklasser 
som är analyserade efter en sannolikhetsbaserad metod 
som beskrivs vidare i kap 6. 

Rapporter som utvärderar skred på grund av eros-
ion i vattendragen hittas inte. Enligt NVE kommer 
sannolikheten för skred inte att förvärras på grund av 
ökad nederbörd eftersom skred i kvicklera beror oftast 
på mänsklig påverkan av lerstrukturens hållfasthet 
(NVE 2017). Efter att kommunernas slänter och bran-
ter är skredriskkarterade så upprättas istället rapporter 
om vägledning vid byggnation av vägar, järnväg och 
bostäder, hur säkerheten ska fastställas. 

I Finland har det gjorts en studie på hur erosionen 
påverkas av ett förändrat klimat (Lotsari et al. 2014). 
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Figur 9. Arbetsmetoden steg för steg i en studie på finska vattendrag enligt WSFS (Lotsari et al. 2014).  



 

 

WSFS – ”watershed simulation and forecasting sy-
stem”, är en modell som används i Finland för att för-
utse ökade flöden och erosionsmängd i flodsystem på 
grund av klimatförändringar (fig. 9). En hydrologisk 
modell har använts som är utarbetad från den svenska 
HBV-modellen, Hydrologiska byråns vattenbalansmo-
dell hos SMHI, som tar hänsyn till ytavrinning till flo-
der och älvar, snösmältning och regn och markvatten 
(Lotsari et al. 2014).  

Studieområdet ligger på Finlands västkust och äl-
vens flöde har en sydostlig till nordvästlig riktning och 
utlopp i Bottenhavet. Genom hela sträckan som är 43 
km lång så används klimatdata grundade på GCM, 
RCM och mängden växthusgaser till atmosfären. Bot-
tenskjuvspänningar och kritisk skjuvspänning för tänk-
bara flöden i framtiden, beräknades. Erosionshastighet 
och mängd sediment beräknas vid olika tvärsnitt i det 
studerade området. De resultaten blir indata till HEC-
RAS som modellerar hydrodynamiska processen och 
erosion.  

I studien användes historiska data från perioden 
1970 - 2000 som jämfördes med simulerade data 2070 
- 2099. Lotsari et al. kom fram till bland annat att med 
ett ökat flöde så ökar erosion uppströms och deposit-
ionen blir högre nedströms i närheten av sjön. Med en 
ökad havsnivå så sjunker bottenskjuvspänningen där-
med och depositionen ökar.  

Slutsatsen blev att bottenskjuvspänningen kommer 
att minska med ökad havsnivå vid utloppen. Flödena 
kommer att öka under höst och vintermånader och 
sjunka under sommarmånaderna. Då kommer också 
skjuvspänningarna att ha samma årsvariationer. Då 
bottenskjuvspänningarna beräknades i HEC-RAS som 
är ett endimensionellt program så finns det en viss 
osäkerhet i resultaten. Variationer mellan tvärsnitten 
av älvfåran är inte inkluderade som lutning, framtidens 
vattentemperatur, viskositet och hur mycket suspende-
rat material som kommer uppströms (Lotsari et al. 
2014). Eftersom kallare vatten har en högre viskositet 
och tillsammans med en ökad bottenskjuvspänning 
kan det medföra att vintrarna ger en högre erosion än 
vad denna studien visar (Lotsari et al. 2014). Det är 
ändå tydligt att de kritiska skjuvspänningarna i älvfå-
ran kommer att öka generellt och därmed erodera mer 
material (Lotsari et al. 2014). Beroende på flödesrikt-
ningen så tolkas det inte bli problem med inträngning 
av saltvatten i framtiden med en ökad havsnivå 
(Lotsari et al. 2014).  

 

6.2 Övriga länder 
I Irak rinner floden Tigris och delar Bagdad i två delar. 
På grund av klimatförändringar så har erosion och 
deposition ökat i floden och sedimentet bygger upp 
sandbankar som förhindrar ett ökat vattenflöde i flo-
den. Batymetriska data och topografi på flodens sidor 
har kartlagts. Ett omfattande arbete gjordes i fält för att 
få noggranna data på sedimentegenskaper i floden. 462 
prover av bottensediment togs från 27 tvärsektioner 
och 212 prover på 16 tvärsektioner togs på sediment i 
suspension (Ali 2016). Kornstorlekarna i floden är silt 
– finsand som är täckt med ler (Ali 2016).  

SSIIM, ”Sediment simulation in intakes with mul-
tiblock option”, är använt för att beräkna sedimentens 
transport i geometriskt komplexa vattendrag (Olsen 
2011). I programmet inkluderas kornstorlekar, sorte-

ringsgrad, sediment i suspension och bottentransport, 
geometri och älvfårans sluttningsgrad (Olsen 2011). 
Vid beräkning av framtida prognoser gjordes det vissa 
generella antaganden som att sedimentet är homogent 
genom hela flödet, flödeshastigheten är lika, mängden 
sediment i transport är lika och störande faktorer som 
broar är bortsett (Ali 2016).  

Tiden som är använd är endast 14 månader då en 
längre tidsperiod blir tidskrävande för en dator att pro-
cessa. Slutsatser som de kom fram till var att vid ett 
ökat flöde så kommer floden själv att anpassa sin form 
efter flödet, dvs att den kommer att bli djupare på de 
ställen där den inte kan bli bredare. Vid ställen där det 
finns möjlighet att meandra kommer floden att röra sig 
då deposition sker i innerbågarna där flödeshastigheten 
är låg och erosion i mittlinjen där hastigheten är som 
störst vilket kan medföra kollaps av slänterna (Ali 
2016).  

En studie har gjorts av ett förenklat tvådimension-
ellt program för att beräkna en meandrande älvfåras 
rörelse under lång tid.  Det innehåller två stycken ap-
plikationer; en för att simulera hydrodynamiken och 
älvfårans morfologi och en för att simulera hur älvfå-
ran flyttar sig (Motta et al. 2012).  

Mackinaw river i Illinois, USA, jämfördes med de 
simulerade resultaten. En jämförelse på flodens mi-
gration kunde göras eftersom det fanns två flygbilder 
från området, 1951 och 1988. Resultatet visade sig 
stämma ganska bra, men flera indata var antagna eller 
empiriska värden såsom ett jämt vattenflöde, homo-
gent material i älvfåran och ett antaget värde på den 
kritiska skjuvspänningen (Motta et al. 2012). Det bety-
der att den förenklade simuleringen fungerar endast på 
ett längre tidsperspektiv enligt Langedoen et al (2016). 

För att kunna göra en bedömning efter kortare tid 
då meandernäs och levéer inte har hunnit att justera sig 
efter tid så har Langedoen et al. (2016) gjort en studie 
på ett förbättrat program som klarar att simulera fler 
variationer och komplexitet på meanderbågars form 
och våglängder. Komponenterna är hydrodynamik, 
förändring av älvbotten genom erosion och sediment-
transport och erosion i slänterna där den kritiska skjuv-
spänningen är som störst (Langendoen et al. 2016). 
Resultatet visade att efter 75 timmar hade deponerat 
material bildat små meandernäs och floden hade börjat 
meandra (Langendoen et al. 2016). 

Floden LaHave ligger 20 km från Atlanten i Nova 
Scotia, Kanada, där havsnivåhöjning kommer att ske 
på grund av klimatförändringar och avsmältning av de 
arktiska isarna (IPCC 2014). I Kanada vid Atlantiska 
kusten påverkas vattennivån även av tidvatten som 
bidrar till en höjning med ca 2,5 meter (Webster et al. 
2014). De drabbas även av kraftiga stormar och orka-
ner minst två gånger om året. IPCC har i sin femte 
klimatrapport från 2014 bedömt att beroende på RCP 
kommer havsnivån globalt sannolikt att öka mellan 
0,26 - 0,98 meter fram till år 2100 (IPCC 2014). Detta 
är oberoende på om det Antarktiska istäcket kollapsar 
eller snabbt förändrar sin årliga tillväxt negativt (IPCC 
2014).  

För att analysera konsekvenser av klimatföränd-
ringar inleds arbetet med batymetriska data, topogra-
fiska mätningar med LIDAR och tvärsnitts geometri 
på floden (Webster et al. 2014). LIDAR mäter inte 
älvfåran då den inte går igenom vattenytan utan endast 
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mäter markytan på eventuella översvämningsplan. I 
studien används Mike11 och Mike21, i kombination 
för att räkna på flöden. Det är både ett endimensionellt 
och tvådimensionellt beräkningsprogram. Används de 
i kombination med varandra används det tvådimens-
ionella programmet på de ställen av vattendraget som 
är mest utsatta för turbulens eller varierande vattenhas-
tighet.  

Hänsyn till erosion tas inte i beräkning i denna 
studien. I en tidigare studie har författaren inkluderat 
att markytan subsideras med 0,16 meter fram till år 
2100 (Webster et al. 2014). I studien vill man se vilka 
de mest utsatta områden är för översvämningar i fram-
tiden, men även hur stor risken är för återkommande 
skadliga översvämningar.  

Vattennivåmätningar och flödesmätningar har 
gjorts i området sedan 1915 och således har en kart-
läggning gjorts på när de största översvämningarna har 
inträffat. Flödena användes för att se hur många 
gånger det är sannolikt att översvämningarna återkom-
mer på 50 år respektive 100 år (Webster et al. 2014).  

Bangladesh är ett av världens mest känsliga länder 
för klimatförändringar i framtiden. Landet har Bengal-
bukten i söder och Himalaya bergskedjan i norr. Det 
bidrar till att de drabbas av häftiga monsunregn under 
vintern och sommaren (Rahman et al. 2010). IPCC 
förutspår att i södra Asien kommer monsunregnen att 
öka. Dessutom kommer häftiga cykloner, torka och 
havsnivå att öka (Rahman et al. 2010). Studieområdet 
är de tre största floderna Ganges, Jamuna och Padma.    

Först användes en 1-dimensionell modell, Mike11, 
tillsammans med Mike11 NAM för att mäta ökad av-
rinning i floderna genom att nederbörden ökar. Resul-
tatet används som indata i ett 2-dimensionellt program, 
Mike21, som mäter de morfologiska förändringarna i 
floderna. Dock ej förändrad geometri i älvfåran. I stu-
dien är beräkningen mellan 2010 – 2039. Bathymet-
riska indata ändras inte i programmet för man vill bara 
se klimatförändringarnas och flödets påverkan på eros-
ion och deposition (Rahman et al. 2010).  

Resultaten i studien visar på att älvarnas morfologi 
ändras genom ett högre flöde. Älvfåran blir bredare på 
de ställen där det finns ett brofäste och där floden inte 
kan meandra (Rahman et al. 2010). Vid broarna sker 
då både ökad deposition och erosion. Störst ökning av 
deponerat material sker i floden Padma som är floden 
där Ganges och Jamuna går ihop. Således sker slänt-
erosion mest i floderna Ganges och Jamuna. Simule-
ringen visar också på att Padmas kanal blir rakare ned-
ströms av ett högre flöde (Rahman et al. 2010).  

 

7 Diskussion 
Enligt prognoser gjorda av SMHI kommer tempera-
turökningen sannolikt bli störst under vintrarna. Vår, 
sommar och höst kommer att ha ungefär samma ök-
ning i medeltemperatur. Nederbörden kommer att öka 
mest under vinter och vår. Sommar och höst kommer 
att bli torrare perioder än idag och grundvattennivån 
kommer i de torra perioderna att sjunka kraftigt. Vege-
tationsperiodens start kommer att bli tidigare med ca 
30 - 40 dagar än idag och periodens slut kommer att 
bli ca 25 - 35 dagar senare. Dessa uppgifter är enligt 
RCP8,5, vilket är det värsta klimatscenariot (SMHI 
2017). Grundvattenbildningen beräknas minska med 

ca 10% i genomsnitt under året men årets maximala 
grundvattennivå kommer att öka med 0,3 meter (Blield 
& Persson 2011). Det betyder att skillnaden i mängd 
mellan de torra månaderna och nederbördsperioden 
under året ökar. Om grundvattennivån sjunker och 
leran torkar ut i de torra perioderna så uppstår det 
egenskaper hos det översta jordlagret som större 
sprickbildning som leder till ökad permeabilitet samt 
att kohesionskrafterna blir noll.  

De endimensionella programmen utgår från enkla 
grundläggande  linjära samband mellan faktorer som 
påverkar erosionshastigheten, tex erosionshastigheten 
är proportionell mot skillnaden i skjuvspänningen 
(ekv. 1). De enkla, linjära sambanden fungerar bäst på 
kortare sträckor och tid, som inte varierar särskilt 
mycket i kornstorlek eller förändring av älvfårans geo-
metri (Khanal et al. 2016). Geometrin påverkar den 
kritiska skjuvspänningen beroende på hur mycket kur-
vor älvfåran har. Icke linjära samband visar att det 
finns variation i eroderbarhetskoefficienten och skjuv-
spänning vilket innebär att det icke linjära sambandet  
kommer närmare verkligheten (Khanal et al. 2016).  

Möjligheten att inkludera tidsfaktorn i släntstabili-
tetsberäkningar skulle kunna vara att använda FDM. 
Händelseförloppet delas in i faser som ser olika ut be-
roende på förhållandet mellan de mothållande krafter-
na och de drivande krafterna. När slänten utsätts för 
erosion och den mothållande jordmassan  minskar så 
minskar också förhållandet mellan dessa. Fasen kallas 
för störningsfas (Bernander 2011). Eroderat material 
kan beräknas på en mindre sträcka med hjälp av ett 
tvådimensionellt hydrodynamiskt program som exem-
pelvis BSTEM (Klavon et al 2017).   

Ingen av de nämnda modellerna eller metoderna tar 
någon särskild hänsyn till erosion över stora markom-
råden eller infiltration av markvatten som ökar med 
ökad nederbörd, både som regn och som snö vid 
smältning (Lammers et al. 2017).  De tar heller ingen 
särskild hänsyn till hur porvattentrycket förändras vid 
infiltration av grundvatten i älvfåran från sidorna som 
sker på några ställen i Göta älv kanalen där trycket till 
och med blir artesiskt i mitten. BSTEM tar hänsyn till 
variationer i porvattentrycket men det är oklart vilka 
indata som används för det och hur variationen ser ut. 

En studie har nyligen publicerats gjord av Lam-
mers et al (2017) där man har jämfört BSTEM med en 
probabilistisk metod för att se vilka parametrar i jord-
egenskaperna och flödesdynamiken tillsammans med 
övriga parametrar som har störst inverkan på släntsta-
bilitet vid erosion. Den probabilistiska metoden som 
användes var Monte Carlo metoden (Lammers et al. 
2017).  

De parametrar som har störst betydelse för släntsta-
biliteten vid erosion är porvattentryckets inverkan på 
jordegenskaperna i slänten och vegetationens utbred-
ning och arter. Vikten av arternas betydelse  är fram-
förallt hur djupt rotsystem  och vilken densitet rötterna 
har (Lammers et al. 2017). I studien visade det sig att i 
slänter med mer grus och sand har träd en positiv ef-
fekt och i slänter med lera  är det bättre med gräs som 
har en lägre rotdensitet (Lammers et al. 2017).  

Skred i slänt vid vattenflöden kan utlösas både 
genom intern inverkan såsom att porvattentrycket ökar 
eller att matrix runt kornen förmåga att hålla ihop 
minskar. Vittring och extern inverkan som gör att mot-
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verkande tryck minskar när slänten eroderas eller ökat 
tryck vid vegetation (Van Beek 2008).  

Som nämnts tidigare är släntens lutning en viktig 
faktor. Sluttningen i förhållande till var den drivande 
kraften ökar trycket på jordmassan resulterar i olika 
typer av skred, progressivt eller bakåtgripande. Den 
utlösande faktorn kan vara endast erosion, men det kan 
också vara i kombination med byggnation som ökar 
belastning ovanför ett vattendrag (Dey et al. 2016).  

Nackdelar med att använda endast modellerings-
program för att simulera effekterna på framtidens kli-
mat är att ju fler applikationer man lägger till ju tyngre 
blir det att processa. Fördelar med beräkningsprogram 
är att vid användning av exempelvis Monte carlo me-
toden som är en probabilistisk metod där man använ-
der ett intervall av data går det snabbt. Med tanke på 
de varierande kornstorlekar och vattenflödenas skif-
tande dynamik i en älvfåra är det en fördel att under-
söka fler förväntade värden. 
 

8 Slutsats 
Litteratursökningen har visat att flera modellverktyg 
finns att tillgå med olika inriktningar. Dock verkar det 
inte finnas någon klar metod eller ett komplett simule-
ringsprogram för att prognosticera framtida klimatför-
ändringars effekt på släntstabiliteten i vattendrag.  

 
Naturliga orsaker som kan utlösa skred i vattendrag: 

 

• Ökat porvattentryck efter stor mängd nederbörd 
på kort tid. 

• Minskad effektiv spänning av ökat porvattentryck 
på grund av höjd grundvattennivå i lager av frikt-
ionsmaterial som överlagras av sensibel lera. 

• Förändringar i sedimentets struktur på grund av 
urlakning. 

• Endast erosion i slänter vid vattendrag kan utlösa 
skred. 

• Seismisk påverkan. 

Beräkningsprogram och applikationer för simule-
ring av framtida data ger bäst resultat på undersökning 
av kortare sträckor utan stora variationer.  

Hydrodynamiska program kan simulera prognoser 
för framtiden men de har sina begränsningar när det 
gäller hur stora meanderbågar älven har och erosion i 
slänternas övre del.  

För analys av meandrande älvar över lång tid kan  
ett program användas exempelvis, RVR-meander, då 
syftet är att studera älvfårans förflyttning. 

 

9 Rekommendationer   
Efter kartläggning av skredrisker utforma en stegvis 
arbetsmetod där analys av de högst känsliga områden 
görs beroende på planer i samhällsutvecklingen och 
utbyggnad. Dela upp älvarna i delar beroende på geo-
metri, geologiska egenskaper och risker. 

För att hålla nere tiden för analysprocessen bör det 
användas tvådimensionella beräkningsprogram som 
klarar att simulera värden på skjuvspänningar i slänter 
med större noggrannhet än endimensionella program. 

Tvådimensionella program klarar även bättre att simu-
lera kopplingen mellan de laterala förändringarna i 
älvfårans morfologi och erosion i slänten.  
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