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Fakta om framtidens klimat:

• Klimatscenarier framtagna av SMHI visar att 

årsmedeltemperaturen kan förväntas öka med 

4-5° C och nederbörden öka med 20-30 % fram 

till år 2100.

• Havets nivå i Göteborg bedöms att öka med 

cirka 0,15 m till år 2050 och med omkring 0,7 m 

till år 2100 med hänsyn till landhöjning. 

Slutsats

En prognos för älvfårors geometriska förändringar med hänsyn till klimatförändringar är mycket komplex att ta fram med enbart ett beräkningsprogram eller en 

modell. Det behövs en metod som kan redovisa resultat i flera steg. Beräkningsprogram och applikationer för simulering 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.

Inledning

Skred förekommer i slänter och i sluttningar vid vattendrag, sjöar och längs kuster. Glidytan under den stora massan jord påverkas bland annat 

av att vattentrycket mellan kornen ökar och kornens förmåga att hålla ihop minskar. I Sverige och i Norge har det förekommit flera kända skred 

som har förorsakat stor katastrof för många människor. Skreden i Tuve 1977, Surte vid Göta älv 1950, Rollsbo 1967, Småröd 2006, Bekkelaget

vid Oslofjorden i Norge  1953, har alla skett där lerlagret har blivit utsatt för en störning på grund av pålning, dikning eller ökat tryck genom 

belastning. Med hjälp av fysiska lagar och matematiska samband kan framtida ytvattenflöden och erosionsmängd beräknas för att kunna 

motverka skred där befintlig bebyggelse finns.

Erosion och flödesdynamik

Flödets hastighet, djup och riktning påverkar 

sedimenttransporten och geometrin i en älvfåra. 

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 vattnets 

hastighet är låg. 

Naturliga orsaker som kan utlösa skred i 

vattendrag: 

• Ökat porvattentryck efter en stor mängd 

nederbörd på kort tid. • Minskad effektiv 

spänning av ökat porvattentryck på grund av 

höjd grundvattennivå i lager av friktionsmaterial 

som överlagras av sensibel lera. • Förändringar i 

sedimentets struktur på grund av urlakning. 

• Endast erosion i slänter vid vattendrag kan 

utlösa skred. 

• Seismisk påverkan. 


