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Förord 
Klimatförändringen förväntas få allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa och 
för stora delar av vår bebyggelse och infrastruktur. Av den nu rådande nationella strategin 
för klimatanpassning så framgår det att Regeringens mål för samhällets anpassning till ett 
förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt 
möter klimatförändringen genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. Den 
fysiska planeringen har avgörande betydelse för hur väl våra bebyggelsemiljöer kommer 
att vara anpassade till ett föränderligt klimat. För en effektiv klimatanpassning krävs inte 
bara planeringsunderlag och beslutsstöd som är flexibla, ämnesövergripande och tar 
hänsyn till lokala variationer, utan som också gör det möjligt att samordna olika åtgärder 
på regional nivå.  

SGI har sedan 2009 tilldelats medel från anslag 1:10 Klimatanpassning för 
klimatanpassningsinsatser inom vårt ansvarsområde genom utredning, kartläggning och 
metodutveckling som minskar riskerna för ras, skred och erosion samt bidrar till en 
hållbar bebyggelse i ett föränderligt klimat. 

Mellan åren 2009 och 2012 skredriskkarterades Göta älv och under åren 2012–2013 
pågick ett arbete med att nyttiggöra materialet från denna utredning. Därefter karterades 
Norsälven, som ett pilotområde för utveckling av en förenklad metodik för 
skredriskkartering jämfört med Göta älvutredningen. Norsälven slutfördes 2015. 
Skredriskkarteringen längs Säveån, som blev färdig 2017, bygger vidare på den metodik 
som togs fram för Norsälven. Utredningen längs Ångermanälven påbörjades 2015 och 
slutförs nu i maj 2022.  

Skredriskkarteringen syftar till att ge ett heltäckande underlag längs vattendraget. 
Underlaget kan användas på översiktsplanenivå för att underlätta prioriteringar i 
kommuners och länsstyrelsers fortsatta arbete med att anpassa samhället till 
klimatförändringen. Karteringen längs Ångermanälven har också lett fram till förbättrade 
metoder för geotekniska undersökningar och beräkning av stabiliteten i slänterna i den 
här typen av geologiska områden, samt bättre förståelse för de processer som påverkar 
stabiliteten idag och i ett förändrat klimat. 

Skredriskkarteringen längs Ångermanälven har resulterat i en samlad översiktlig bild av 
risken för skred i dagens och framtidens klimat, för bebyggd och obebyggd mark och för 
områden med samhällsviktig infrastruktur. Utredningens resultat och slutsatser 
presenteras i SGI Vägledning 5 ”Skredrisker i ett förändrat klimat – Ångermanälven”, 
bestående av tre delar: 

• Del 5-1 – Sammanfattning och kartredovisning är en sammanfattning av 
karteringsarbetet samt förslag på hur resultaten kan användas i arbetet med 
klimatanpassning i kommuner och län. Här finns också en redovisning av 
skredriskerna i kartform. Kartorna innehåller både skredrisker för dagens 
förhållanden och en bedömd känslighet för klimatpåverkan längs vattendraget. 
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• Del 5-2 – Metodik och analys innehåller en mer utförlig beskrivning av utredningens 

metoder, inventeringar, undersökningar, beräkningar och analyser. 

 

• Del 5-3 – Fördjupningsbilaga 3A-3E, som fokuserar på fördjupade beskrivningar av 

den använda metodiken för bestämning av parametrar för stabilitetsberäkning, 

modellering av grundvatten och portryck, älverosion, yterosion och 

sannolikhetsanalys. 

Redovisningen finns tillgänglig i form av kartor via SGI:s kartvisningstjänst. I 

kartvisningstjänsten kan olika kartskikt (GIS-skikt) tändas och släckas, beroende på vad 

man vill studera. Detta kan vara mycket värdefullt i planeringssammanhang. 

Arbetet har i huvudsak utförts av medarbetare på SGI och organiserats som ett 

huvuduppdrag samt ett antal deluppdrag för metodutveckling, analys och utredning. 

Arbetet har letts av en uppdragsledningsgrupp bestående av Karin Bergdahl, 

Hjördis Löfroth, Ulrika Isaksson och Karin Odén. Förutom ovanstående har Anette 

Björlin, Björn Dehlbom, Hilda Dahlin-Joklint, Miriam Zetterlund, Ramona Kiilsgaard, 

Tobias Thorén och Åsa Jönsson varit deluppdragsledare. Bo Vesterberg, Godefroid 

Ndayikengurukiye, Gunnel Göransson, Hanna Blomén, Karin Lundström, Per Nylander, 

Mats Öberg, Anna Kjellin och Rebecca Lindvall har bidragit i betydande omfattning i 

uppdragsarbetet. Per Samuelsson har formgivit och språkgranskat rapporterna och 

arbetat med kommunikation. Sammanlagt har ett 30-tal SGI-medarbetare bidragit i 

arbetet. Karin Odén har granskat rapporten i sin helhet. Avdelningschef HannaSofie 

Pedersen har varit internbeställare. 

Samverkan har också skett med andra myndigheter och forskningsinstitut, bland annat 

Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI), Trafikverket, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, samt Sollefteå och 

Kramfors kommuner. Dessutom har konsultutredningar handlats upp som gäller bland 

annat flygresistivitetsmätning (TEM), batymetriska undersökningar, hydrodynamisk 

modellering, erosionsanalys samt geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och 

stabilitetsutredningar. 

Beslut om publicering har tagits av Johan Anderberg, generaldirektör vid Statens 

geotekniska institut, Linköping i maj 2022. 
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1 Inledning 

 

Syftet med skredriskkarteringen är att ta fram ett heltäckande underlag som 
visar klimatförändringens påverkan på skredrisken utmed vattendraget. Målet är 
att ge länsstyrelser och kommuner ett övergripande underlag för att kunna 
avgöra var klimatanpassnings-åtgärder gör mest nytta. 

1.1 Bakgrund  

I Sverige finns många skredkänsliga områden. På grund av geologiska och topografiska 
förutsättningar är områden längs vattendrag som rinner genom lösa jordlager ofta mer 
utsatta än andra. I sådana områden kan också klimatförändringens effekter bli mer 
påtagliga då en ökad nederbörd ger högre grundvatten- och portrycksnivåer liksom 
ändrade vattenflöden. De högre flödena kan medföra en ökad erosion i vattendrag som 
tillsammans med höjda grundvatten- och portryck försämrar stabiliteten i marklagren. 

SGI har sedan 2013 fått klimatanpassningsanslag för att genomföra skredriskkarteringar 
längs prioriterade vattendrag. Med en samlad bild av skredriskområden längs dessa 
vattendrag, (SGI, 2013) och (SGI, 2019), kan en underbyggd bedömning göras av vilka 
områden som kräver detaljerade geotekniska utredningar samt var geotekniska 
klimatanpassningsåtgärder gör mest samhällsnytta och blir mest kostnadseffektiva. De 
kommuner som berörs får dessutom ett mer komplett underlag vad gäller sannolikheten 
för skred och samhällskonsekvenser av dessa, både inom bebyggda områden och 
områden där ny bebyggelse planeras. 

Den metodik som användes vid Göta älvutredningen (GÄU) (SGI, 2012) har 
vidareutvecklats för att kunna tillämpas inom andra områden. Efter GÄU startade arbete 
med ett pilotområde längs Norsälven i syfte att vidareutveckla den metod som användes 
för Göta älv, till att bli mer förenklad och kostnadseffektiv. Metodutvecklingen var 
nödvändig för att minska utredningskostnaderna och förenkla tolkningen av kartorna 
utan att leda till någon avgörande försämring av användbarheten. Hänsyn togs till 
synpunkter som kommit fram efter GÄU, bland annat eftersträvades att göra resultaten 
mer lättförståeliga. Metoderna som användes i GÄU tillämpades och vidareutvecklades i 
möjligaste mån för pilotområdet Norsälven. För nästa vattendrag, Säveån, gjordes 
ytterligare metodanpassning och metoden testades där i ett mer tätbebyggt och 
geotekniskt väl undersökt område.  

För Ångermanälven har ytterligare metodutveckling gjorts för att anpassa 
undersökningar och beräkningsmetoder till de geologiska och geotekniska 
förutsättningarna i området, som skiljer sig från de tidigare karterade vattendragen. 

1.2 Syfte och mål med skredriskkartering 

Syftet med skredriskkarteringen är att ta fram ett heltäckande underlag som visar 
klimatförändringens påverkan på skredrisken utmed vattendraget. Underlag för detta 
består i sannolikheten för skred i dag jämfört med bedömd påverkan på sannolikheten för 
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skred år 2100 samt konsekvensvärdering för dagens förhållanden. Skredriskkartan ska 
kunna användas som ett planeringsunderlag bland annat för beslut om 
klimatanpassningsåtgärder på kommunal översiktsplanenivå. 

Målet är att ge länsstyrelser och kommuner ett övergripande underlag för att kunna 
avgöra var klimatanpassningsåtgärder gör mest nytta. Skredriskkarteringarna nyttiggörs 
genom att ge underlag för: 

• att vidta åtgärder för att undvika/mildra konsekvenser av skred, 
• att vidta åtgärder för att minska sannolikheten för skred, 
• att stödja miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö (och god giftfri miljö), samt  
• fortsatt arbete och planering för klimatanpassning. 

1.3 Tidigare stabilitetskarteringar och -utredningar som berör 
Ångermanälven 

Området längs Ångermanälven har undersökts i varierande utsträckning och med olika 
detaljeringsgrad genom åren.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), dåvarande Räddningsverket, 
genomförde en översiktlig stabilitetskartering 2008 (Tyréns AB, 2008). Karteringen 
gjordes inom utvalda bebyggda områden och gäller för dåvarande förhållanden. Sollefteå 
kommun tog fram en sammanfattning och analys av karteringen och genomförde därefter 
en besiktning 2007. En handlingsplan och prioriteringsordning togs fram på uppdrag av 
MSB 2009. 

Sollefteå kommun har arbetat kontinuerligt med frågeställningarna sedan många år 
tillbaka. En Skredliggare finns framtagen som innehåller rapporter över inträffade 
händelser i området sedan 1999 (Gullersbo, 2017).  

Trafikverket har genomfört undersökningar, utredningar och åtgärder i samband med 
underhåll och nybyggnation av väg och järnvägsanläggningar i området.  
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2 Utredningens genomförande 

 

Här redovisas vilket område som omfattas av skredriskkarteringen, hur arbetet 
organiserats, hur underlag hanterats, vilka styrande dokument som tagits fram 
och hur resultatet tillgängliggörs. 

2.1 Omfattning och avgränsning 

Inledningsvis omfattade utredningsområdet längs Ångermanälven ca 80 km från Näsåker 
i Sollefteå kommun till Ångermanälvens mynning vid Hammarsbron i Kramfors kommun 
(Figur 2-1). Då detta område är alltför omfattande begränsades utredningen till en Etapp 
1 som omfattar cirka 25 km, motsvarande 50 km strandlinje av Ångermanälven inom 
Sollefteå kommun.  

Det skredriskkarterade området sträcker sig från Faxälvens utlopp, uppströms i nordväst, 
till Överlännäs, nedströms i sydost (Figur 2-2). Utredningsområdets bredd omfattade 
inledningsvis 600 meter från strandlinjen och inåt land, men avgränsades i ett senare 
skede till cirka 300 meter.  

Slänterna mot älven inom Etapp 1 består till största delen av höga branta siltslänter. Det 
är dessa som omfattas av skredriskkarteringen. De relativt plana områdena som i vissa 
fall förekommer nedanför de branta slänterna ingår inte i utredningen. Stabiliteten och 
därmed sannolikheten för skred för dessa relativt plana markområden närmast älven har 
inte studerats. 

För området har en längdmätning tagits fram som av praktiska skäl är definierad från 
mynningen vid Hammarsbron i sydost till Näsåker i nordväst för att möjliggöra 
förlängning av utredningsområdet. 
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Figur 2-1  Inledande utredningsområde (gråstreckad linje) samt etapp 1 (streckad linje i 
magenta) av skredriskkartering längs Ångermanälven. 
 

 

Figur 2-2  Avgränsningen av Etapp 1 av skredriskkartering längs Ångermanälven. 
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2.2 Organisation 

Arbetet har i huvudsak utförts av medarbetare på SGI och organiserats som ett 
huvuduppdrag för projektledning samt ett antal deluppdrag för metodutveckling, analys 
och utredning. Arbetet har letts av en uppdragsledningsgrupp bestående av Karin 
Bergdahl, Hjördis Löfroth, Ulrika Isaksson och Karin Odén. Förutom ovanstående har 
Anette Björlin, Björn Dehlbom, Hilda Dahlin-Joklint, Miriam Zetterlund, Ramona 
Kiilsgaard, Tobias Thorén och Åsa Jönsson varit deluppdragsledare. Bo Vesterberg, 
Godefroid Ndayikengurukiye, Gunnel Göransson, Hanna Blomén, Karin Lundström, Per 
Nylander, Mats Öberg, Anna Kjellin och Rebecca Lindvall har bidragit i betydande 
omfattning i uppdragsarbetet. Per Samuelson har formgivit och språkgranskat 
publikationen och arbetat med kommunikation. Sammanlagt har ett 30-tal SGI-
medarbetare bidragit i arbetet. Karin Odén har granskat rapporten i sin helhet. 
Avdelningschef HannaSofie Pedersen har varit internbeställare. 

Samverkan har också skett med andra myndigheter och forskningsinstitut bland annat 
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI), Trafikverket, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, samt Sollefteå och 
Kramfors kommuner. Dessutom har konsultutredningar handlats upp som gäller bland 
annat flygresistivitetsmätning (TEM), batymetriska undersökningar, hydrodynamisk 
modellering, erosionsanalys samt geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och 
stabilitetsutredningar.  

2.3 Underlag, digital hantering och styrande dokument  

I utredningen har ett stort antal uppgifter från olika befintliga datakällor samlats in och 
använts. Flera datamängder är inhämtade via SGI:s medverkan i Geodatasamverkan, 
exempelvis Lantmäteriets olika kartunderlag och nationella höjddatabas. Under 
utredningens gång har dessutom en mängd nya data och resultat producerats. 
Datamängderna har framför allt hanterats i GIS-miljö, främst med verktygen ArcGIS 
(ESRI) och QGIS. Referenssystemen SWEREF 99 TM i plan och RH 2000 i höjd har 
använts.  

2.3.1 Underlag 

Det insamlade underlaget har lagts in i digitala databaser. Det har eftersträvats att samla 
in data i GIS-format för att möjliggöra ett effektivt arbetssätt med gemensam 
informationsplattform för alla deluppdrag. Exempelvis finns inventerade tidigare utförda 
geotekniska utredningar inlagda som områden i ett GIS-lager med koppling till 
utredningen i PDF-format. 

2.3.2 Styrande dokument 

För genomförandet av skredriskkarteringen har ett antal styrande dokument tagits fram 
för att möjliggöra ett systematiskt och repeterbart arbetssätt för denna och kommande 
skredriskkarteringar. De upprättade styrdokumenten är:  

• 03ST001 Dokumenthantering och projektvägledning – konsultuppdrag (SGI, 2018), 
• 03ST002 Riktlinjer för tekniskt arbete (SGI, 2020a) samt 
• 03ST003 Känslighetsanalys för ett förändrat klimat (SGI, 2020b). 
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2.4 Tillgängliggörande av resultat 

2.4.1 Kartvisningstjänst 

Slutresultaten i form av skredriskklasser, sannolikhets- och konskevensklasser 
tillgängliggörs i en webbaserad kartvisningstjänst som är öppen för externa användare. I 
kartvisningstjänsten visas även utvalda underlagsdata som kan vara till nytta vid 
användningen av utredningens resultat. Kartvisningstjänsten byggs successivt på med de 
skredriskkarteringar som utförs så att alla kartor är synliga från samma webbplats. Den 
innehåller nu förutom Ångermanälven även skredriskkarteringarna för Säveån, 
Norsälven och Göta älv. I Figur 2-3 visas ett utsnitt från kartvisningstjänsten. 

 

Figur 2-3  Kartvisningstjänst med exempel på riskkarta från Säveån, 
https://gis.swedgeo.se/skredriskkarteringar/. 
 

2.4.2 Webbaserad vägledning 

En webbaserad vägledning finns tillgänglig på SGI:s hemsida som beskriver hur man kan 
använda SGI:s kartmaterial i arbetet med att hantera och prioritera områden med olika 
skredrisker kring de områden som skredriskkarterats, dvs. Göta älv, Norsälven, Säveån 
eller Ångermanälven. Vägledningen är indelad i olika avsnitt som kan nås direkt från 
vägledningens huvudsida: ” Vägledning skredriskkarterade områden”. De olika avsnitten 
är: 

• Om vägledningen och kartorna – hur vägledningen är uppbyggd och kan användas 
• Så använder du kartorna – information om vad varje kartlager innebär och hur man 

kan använda dem. 
• Så fungerar kartvisaren – instruktionsfilm om hur man använder 

kartvisningstjänsten med resultaten i form av skredrisknivå, sannolikhets- och 
konsekvensklasser.  

https://gis.swedgeo.se/skredriskkarteringar/
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/vagledning-skredriskkarterade-omraden/
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• Hur använder jag resultaten – rekommendationer för hur man kan gå vidare med 
resultaten från skredriskkarteringen. 

• Frågor och svar – svar på ett antal vanligt förekommande frågor. 
• Bakgrund till kartläggningen av skredrisker – varför SGI kartlägger skredrisker och 

vilka vattendrag som står på tur att kartläggas. 
• Vill du veta mer om ras, skred och erosion? – länkar till fördjupad information om 

ras, skred och erosion.  

2.4.3 Rapportering 

Resultaten av skredriskkarteringen och den metodik som använts redovisas i ett antal 
rapporter vilka utgörs av två huvudrapporter (Del 1 och 2) samt fördjupningsbilagor (Del 
3). De två huvudrapporterna omfattar: 

• Del 1: Sammanfattning och kartredovisning (SGI, 2022a) 
• Del 2: Metodik och analys (SGI, 2022b) 

Denna rapport, Del 2 beskriver den metodik som använts och de analyser som gjorts för 
att kartlägga skredriskerna längs Ångermanälven. Den första delen (Del 1) ger en 
sammanfattning av kartläggningen av skredrisker längs Ångermanälven. Del 3 utgörs av 
fem fördjupningsbilagor där de metoder som använts för analys och kartläggning beskrivs 
mer detaljerat än i Del 2. Fördjupningsbilagorna omfattar:  

• Del 3A: Använd metodik för parameterbestämning och stabilitetsberäkning (SGI, 
2022c). 

• Del 3B: Grundvatten och portryck (SGI, 2022d). 
• Del 3C: Metod för prognostisering av älverosion (SGI, 2022e). 
• Del 3D: Utlösande faktorer för jordrörelser (SGI, 2022f). 
• Del 3E: Metodikval sannolikhetsberäkning (SGI, 2022g). 
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3 Klimat  

Detta kapitel syftar till att översiktligt beskriva hur klimatet kan komma att 
förändras i Västernorrlands län samt översiktligt beskriva vilka klimateffekter 
som kan påverka markstabiliteten längs Ångermanälven. Kapitlet sammanfattar 
även specifika resultat från utredningen med avseende på klimatförändringens 
påverkan på grundvatten och portryck, älverosion samt yterosion. 

 

Inom utredningens beräkningar används klimatscenarier fram till år 2100. Detta kapitel 
sammanfattar hur klimatförändringen fram till år 2100 kan utvecklas inom 
Västernorrlands län samt på en övergripande nivå redovisas klimatförändringens effekter 
på stabilitetsförhållandena.  

3.1 Klimatscenario för Västernorrlands län 

År 2013 presenterade FN:s klimatpanel (IPCC) en rapport (den femte huvudrapporten) 
om jordens framtida klimat. I den presenteras fyra utvecklingsbanor för framtida 
koncentrationer av växthusgaser i atmosfären, även kallade RCP-klimatscenarier 
(Representative Concentration Pathways) (IPCC, 2013). År 2021 presenterades den nya 
generationens utsläppsscenarier i IPCC:s sjätte huvudrapport (IPCC, 2021).  

SMHI har på uppdrag av regeringen tagit fram länsvisa, enhetliga klimatanalyser 
baserade på befintliga RCP-klimatscenarier. För Västernorrlands län finns en rapport 
från år 2015 (Nylén, o.a., 2015). Dock finns de senaste beräkningarna, figurerna och 
analysparametrarna, så som referensperioder, att hämta på SMHI:s webbsida (SMHI, 
2019). 

I beskrivningen av ett förändrat klimat i Västernorrlands län har vi valt att använda de 
grafer som presenteras på SMHI:s webbsida. Vi har valt att redovisa förändringar för 
framtidsperioden mellan år 2069 och år 2098. Denna period jämförs med 
referensperioden år 1961-1990. För att få med osäkerheten i ett framtida klimat har ett 
flertal klimatscenarier använts, en så kallad ensemble (9 st.). Klimatanalysen bör läsas 
som långsiktiga trender hellre än absoluta värden då det är stora osäkerheter i 
scenarierna. De klimatberäkningar som används i denna rapport är beräknade för 
scenario RCP 8.5 (som bygger på koldioxidutsläpp som är tre gånger dagens). Enligt 
rapport (Lundström K. , Dehlbom, Löfroth, & Vesterberg, 2018) ligger det scenariot 
närmast de trender i koncentration av växthusgaser som uppmätts (enligt information på 
SMHI:s webbsida år 2017). Det finns även klimatscenario RCP 2.6 som bygger på låga 
utsläpp av växthusgaser, klimatscenario RCP 4.5 som bygger på begränsade utsläpp av 
växthusgaser samt RCP 6.0 som bygger på ett fortsatt stort beroende av fossila bränslen. 
Valet av RCP-scenario har liten betydelse för de närmsta årtiondena, men mot mitten av 
seklet har valet av scenario större betydelse för beräkningarna. 
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3.1.1 Temperatur 

RCP 8.5 visar att årsmedeltemperaturen stiger med 4-6˚C fram till år 2100. Störst 
uppvärmning kommer att ske under vintern.  Beräkning visar även att antalet dagar med 
värmeböljor kan öka med ca 10 dagar. En värmebölja definieras av SMHI som en 
sammanhängande period med dygnsmedeltemperatur över 20 ˚C. En värmebölja kan 
sänka vattennivåerna mer markant och därmed påverka stabiliteten i marken negativt. 
Den ökade temperaturen ger även mer vegetation samt ökad avdunstning som i sin tur 
kan ge en lägre grundvattenbildning under sommaren. 

3.1.2 Nederbörd 

Eftersom det blir varmare i atmosfären, ökar avdunstningen och cirkulationen går 
snabbare vilket kommer ge mer nederbörd. Generellt sett över ett helt år (både idag och i 
framtiden) så regnar det mest på sommaren och minst på sen vinter/vår. Mot slutet av 
seklet kommer nederbörden att öka med 20-30 % på sommaren och uppåt 50 % på 
vintern (enligt RCP 8.5) med stor variation mellan åren (Figur 3-1). Dagar med kraftiga 
regn (> 10mm per dygn) förväntas öka med ca 10-15 dagar över ett år. Sett över Sverige 
så blir nederbördsökningen större i norra Sverige. Vid kusten är det mer regn på grund av 
fukttillförsel från havet, samt på grund av stora höjdskillnader längs kusten. 

 

Figur 3-1  Beräknad nederbördsutveckling i Västernorrlands län för sommar (till vänster) och 
vinter (till höger). Röd linje är medianvärde för RCP 8.5 och visar avvikelse (%) från medelvärdet 
under referensperioden. Svarta staplar är observerade värden då de överstiger/understiger 
referensperiodens beräknade medelvärde. Skuggningen är maximivärdet och minimivärdet av 
årsmedeltemperaturen från samtliga klimatberäkningar, 75:e percentilen och 25:e percentilen 
(Nylén, o.a., 2015). 

3.1.3 Snö  

Enligt tolkning av färgkartor kommer perioden med snötäcke (minst 5 mm 
vatteninnehåll) minska med ca 60-80 dagar till seklets slut (RCP 8.5) (Nylén, o.a., 2015). 
Snötäcke som beskrivs i termer av vatteninnehåll ger en uppfattning om hur mycket 
nederbörd som maximalt lagras i snötäcket och har betydelse för vattenflödena under 
våren. Det maximala snötäcket gällande vatteninnehåll kommer att minska med mer än 
40 % till slutet av seklet. Eftersom det kommer falla mindre snö och mer regn i framtiden 
kan grundvattennivåerna bli högre på vintern jämfört med idag. 
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3.1.4 Vegetation  

Definitionen på vegetationsperiod är då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C under 4 
dagar i följd. Referensperiodens vegetationsperiod var ca 150 dagar men vid slutet av 
seklet blir det ca 60 dagars förlängning (Figur 3-2). Startpunkten för vegetationsperioden 
bli allt tidigare under året och sluttidpunkten allt senare. Det kan dock vara stora 
variationer mellan enskilda år (Nylén, o.a., 2015).  

Mer vegetation innebär att mer markvatten sugs upp av vegetationen och mindre mängd 
vatten blir kvar för att bilda grundvatten. Vegetationens rötter kan minska erosionen och 
därmed bibehålla stabiliteten så att den inte försämras ytterligare jämfört med dagens 
läge. Träd och buskar ökar också avdunstningen och minskar därmed andel nederbörd 
som når marken. 

 

Figur 3-2  Vegetationsperiodens längd för Västernorrlands län. Den röda linjen visar RCP8.5 
scenario då vegetationsperioden ökar med ca 60 dagar till slutet av seklet (Nylén, o.a., 2015). 
Röd linje är medianvärde för RCP 8.5 och visar förändring (antal dagar) från medelvärdet under 
referensperioden (154 dagar). Svarta staplar är observerade värden då de överstiger/understiger 
referensperiodens beräknade medelvärde. Skuggningen är maximivärdet och minimivärdet av 
vegetationsperiodens förändring (Nylén, o.a., 2015). 
 

3.1.5 Markfuktighet 

Antal dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden. Det går från ca 10 dagar under 
referensperioden till 35-45 dagar mot slutet av seklet enligt RCP 8.5. 

3.1.6 Tillrinning 

För Ångermanälven förändras den totala årsmedeltillrinningen med ca 25 % ökning vid 
slutet av seklet (RCP 8.5). På vintern blir det störst ökning, ca 125 %. Ökningen kan 
förklaras av att nederbörden generellt ökar mer på vintern samt att mer nederbörd 
kommer att falla som regn i stället för snö. På sommaren kommer tillrinningen minska 
med ca 25 % jämfört med referensperioden (Figur 3-3). 
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Figur 3-3  Beräknad total årsmedeltillrinning i Ångermanälven under sommar (till vänster) och 
vinter (till höger). Röd linje är medianvärde för RCP8.5 och visar avvikelse (%) från medelvärdet 
under referensperioden (Nylén, o.a., 2015).  
 

3.1.7 Vattenflöde 

Det blir i medeltal högre flöden på vintern och lägre flöden på sommaren. Mellan maj och 
augusti kan det bli lägre flöden än idag och under övrig tid av året kommer flödet att öka. 
Den maximala flödestoppen på våren blir lägre än idag enligt RCP 8.5 och kommer 
tidigare under året (Figur 3-4). 

 

Figur 3-4  Beräknat medelvärde för tillrinningens årsdynamik i Ångermanälven. Svart linje är 
referensperioden (idag), blå linje är RCP4.5-scenario och röd linje är RCP8.5-secnario (Nylén, 
o.a., 2015). 
 

3.1.8 Vattennivå 

I framtiden kommer nederbörden oftare orsaka skyfall på sommaren, vilket hade kunnat 
påverka vattennivån. Men eftersom Ångermanälven har kraftstationer med reglering av 
flödet är det i huvudsak den regleringen som påverkar vattennivåerna. 
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3.2 Klimatets påverkan på stabilitetsförhållanden 

Det finns flera klimateffekter som direkt eller indirekt kan orsaka skred. De mest 
uppenbara effekterna, som nämns i skredriskkarteringens deluppdrag samt i rapporterna 
(Nylén, o.a., 2015) och (Lundström K. , Dehlbom, Löfroth, & Vesterberg, 2018) har 
sammanställts i Figur 3-5. Det är ett komplext system av påverkan där vissa 
klimateffekter ger inverkan på flera andra effekter och som tillsammans kan ge upphov 
till ytterligare effekter. 

I följande text beskrivs klimateffekter som kommer av förändring av de meteorologiska 
variablerna nederbörd och temperatur. Vind kan ha en viss effekt genom att orsaka 
omkullblåsta träd vars rotvältor kan öka infiltrationen i marken och öka faran för skred 
och ras. Vind kan även lokalt öka snötäckets tjocklek genom att snödrev bildas samt att 
vind i kombination med vattenstånd och våghöjder kan påverka erosionen längs 
havskuster. Men bedömning inom utfört uppdrag är att vinden inte är av någon större 
betydelse för skredrisken i Ångermanälven. 

 

Figur 3-5  Figuren visar relevanta klimatparametrar och deras effekter som i sin tur sammantaget 
ger påverkan på stabilitetsförhållandena. (SGI) 

 

I det komplexa nätverket av effekter som påverkar varandra i olika steg, olika omfattning, 
utifrån olika förutsättningar och med synergieffekter har det inom utredningen bedömts 
att klimatförändringens största påverkan på stabilitetsförhållandena kommer från 
förändringar inom specifikt grundvatten och portryck, yterosion samt erosion. Effekter 
inom grundvatten och portryck, yterosion och erosion är på något sätt påverkade av flera 
av de andra effekterna som ingår i Figur 3-5. Även om det är ett komplext nätverk av 
påverkan har det inom skredriskkarteringen bedömts hur förhållandena längs 
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Ångermanälven gällande grundvatten och portryck, yterosion och erosion kan komma att 
förändras i takt med klimatförändringen (förändring av temperatur och nederbörd). 
Uppskattning över deras förändring över tid ger sammantaget ett tillräckligt underlag för 
att översiktligt bedöma hur stabilitetsförhållandena förändras med ett förändrat klimat. 
Nedan beskrivs kort vad som menas med de tre effekterna (för mer information se 
respektive kapitel).  

3.2.1 Klimatförändringens effekt på grundvatten och portryck 

Grundvatten är vatten som finns i markens tomrum (porer) och berggrundens sprickor. I 
följande text beskrivs översiktligt hur ett förändrat klimat påverkar 
grundvattenförhållandena. Mer information om grundvatten finns i kapitel 6. 

Grundvatten påverkas av flera olika klimateffekter. De klimatparametrar som påverkar 
grundvattenbildning och grundvattennivåer är främst förändrad nederbörd och 
temperatur. Som en följd av ökad temperatur och nederbörd påverkas tjäldjup och 
snömängd. Inom området kring Ångermanälven förväntas temperatur och nederbörd öka 
över hela året, där den största förändringen bedöms ske under vinterhalvåret. Ökad 
temperatur leder till ökad avdunstning och ökat vattenupptag från växter, vilket kan 
sänka grundvattennivåerna under sommarhalvåret. Vegetationen bedöms förändras och 
vegetationsperioden förlängas. Det bedöms att grundvattenbildningen förskjuts under 
året när högre temperatur gör att nederbörd faller som regn och inte som snö. 

Grundvattenförhållandena kan påverkas på flera olika sätt av ett förändrat klimat. Med 
ökad nederbörd förändras förutsättning för grundvattenbildning och jordens 
portryckssituation. Den nederbörd som faller till marken rinner längs med markytan som 
ytvatten eller sjunker ner som markvatten till markens grundvattenmagasin. Inflödet till 
grundvattenmagasinet bedöms bli större, vilket leder till höjd grundvattennivå. I 
genomsläppliga jordlager, som grus och sand, kan markvattnet passera ned till 
grundvattenmagasinet. I tätare jordlager, som silt och lera, går vattentransporten 
långsammare vilket kan ge höjda portryck.  

Klimatförändringens effekter på grundvatten kan påverka stabilitetsförhållandena. Detta 
eftersom en slänts stabilitet bland annat påverkas av jordlagrens sammansättning, vilka 
nivåer släntytan har (hur mycket den lutar) samt hur grundvattensituationen ser ut. Höga 
portryck minskar jordens hållfasthet och ökar därför sannolikheten för skred i en slänt. 
En minskad tillrinning under torrare perioder sänker grundvattenytan i marken men kan 
också sänka ytvattenståndet i bäckar, sjöar och hav. Ett minskat mothåll vid släntfot kan 
också påverka sannolikheten för skred, men det är inte den vanligaste orsaken till skred 
längs Ångermanälven.  

3.2.2 Klimatförändringens effekt på älverosion 

Erosion är den nednötning och transport av jord och berg som orsakas av bland annat 
rinnande vatten, is, vågor och vind. Med erosionen avses här den erosion som sker i 
älven. I följande text beskrivs översiktligt hur ett förändrat klimat påverkar erosionen. 
Delar av texten nedan är hämtad ur de utredningar som konsult genomfört på uppdrag av 
SGI (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018; Nordblom, Tjerry, Bång, & Hernebring, 2019). 
Mer information om erosion finns i kapitel 7. 
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Klimatförändringen kommer innebära minskad vårflod på grund av mindre mängd snö, 
minskad avrinning sommartid och ökad avrinning vintertid. Avrinningen kan påverka 
flödet och när flödet förändras, förändras också sedimenttransporten och därmed 
erosionen. Resultatet av den utredning som konsult genomfört visar på en mycket 
omfattande reglering och att regleringen i sig har större effekt på den hydrologiska 
regimen än de effekter man kan förvänta sig av klimatförändringen. I naturliga 
vattendrag är det generellt högflödena som bidrar till den mesta sedimenttransporten 
men när dessa är bortreglerade medför det att sedimenttransporten försämras, vilket 
förstärks av att vattenkraftsdammarna fungerar som sedimentfällor. Samtidigt sker det 
en fortlöpande uttransport av sediment i nedre delen av älven. Tillsammans innebär det 
att det blir ett underskott av sediment nedströms och när inget nytt finmaterial tillförs 
lämnas ett grövre armerat material kvar på botten som är mycket svårt att transportera 
vidare. Konsekvensen blir en negativ nettobalans avseende sediment och vattendraget 
kompenserar det genom att öka erosionen, framförallt i botten. Vidare kan förlusten av 
sedimentbankar i Ångermanälven förklaras både av ovan nämnda sedimentfångst i 
vattenkraftsdammar samt av regleringseffekten. Det kan leda till en ökad erosion i sidled 
beroende på var strömfåran (eng. thalweg) hamnar. 

Vattendragets morfologiska utveckling har simulerats för åren 2015 till år 2100. 
Simuleringar är gjorda med hänsyn till en säsongsreglerad och korttidsreglerad älv 
utifrån dagens tappningsstrategi och utifrån RCP 8,5, samt med hänsyn till en naturlig 
oreglerad älv utifrån dagens klimat samt utifrån RCP 8,5. Simuleringarna visar att 
klimatförändringens påverkan på älvbottens utveckling blir marginell. Simuleringarna 
visar också på att klimatförändringsscenarierna saktar ner erosionshastigheten men att 
det långsiktiga tillståndet för älvbotten blir likartat med och utan klimatförändring. 
Därtill visar klimatförändringsscenarierna något mindre erosion av grövre material så att 
bottenytan efter 85 år är något mindre armerad än vid simulering av reglerad älv utifrån 
dagens tappningsstrategi.  

Eftersom älven är reglerad och därmed inte påverkas märkbart av ett förändrat klimat 
med hänsyn till flöde, kan inte en tydlig koppling mellan klimatförändringen och 
påverkan på skred göras för erosionsförhållandena i älven. Man ska dock komma ihåg att 
med reglering avses reglering enligt dagens regleringsstrategi och det är möjligt att denna 
kan komma att ändras, exempelvis mot en mer naturanpassad strategi. Med nuvarande 
tappningsstrategi bedöms det att stabilitetsförhållandena i framtiden inte påverkas 
särskilt mycket av förändringar i erosionen.  

3.2.3 Klimatförändringens effekt på yterosion 

Med yterosion avses här den erosion som sker på markytan. I följande text beskrivs 
översiktligt hur ett förändrat klimat påverkar yterosionen. Mer information om yterosion 
finns i kapitel 8.  

Yterosionen påverkas av flera olika klimateffekter. Utifrån en analys av inträffade 
händelser/jordrörelser bedöms att ytvatten (huvudsakligen från nederbörd) och 
snösmältning har bidragit till flest jordrörelser (skred, slamströmmar och 
sättningsrörelser). Av de klimatrelaterade händelserna inverkade även tjällossning till ett 
stort antal jordrörelser. 



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning 5-2 
  1.1-2011-0822 

22 (160) 

Utifrån en djupare analys av tre inträffade skred bedömdes utlösande faktorer för skred 
omfatta portrycksökning i samband med snösmältning, tjällossning i kombination med 
andra faktorer och ökad avrinning orsakad av kalhuggning i samband med kvarvarande 
tjäle i vägområde. 

Det är svårt att bedöma hur klimatförändringen kommer att påverka antal och typ av 
händelser framöver. Snösmältningen, som är en viktig utlösande faktor för skred bedöms 
minska, men samtidigt kommer nederbörden som bidrar till ökad ytavrinning och 
infiltration att öka. Likaså är det osäkert hur tjäldjup och tjällossning kommer att 
förändras. Ökad temperatur leder till minskad tjäle, men minskat snödjup leder å andra 
sidan till ökad tjälnedträngning. 

Det har bedömts att klimatförändringens effekter på yterosionen kan påverka 
stabilitetsförhållandena. I siltiga slänter bedöms att erosion och uppluckring av marken 
till följd av exempelvis regn, ytavrinning och infiltrerande regnvatten, avrinning längs täta 
lager (grundvatten), utströmmande grundvatten, tjälbildning och tining, läckage av 
dräneringsvatten, frånvaro/förändring av vegetation osv., kan alla vara utlösande faktorer 
för skred. 
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4 Geologi 

 

Syftet med detta kapitel är att ge en förståelse för de geologiska förhållanden i 
Ångermanälvens dalgång som har betydelse för skred och erosion. De 
geologiska förhållanden som främst är intressanta är jordart, jordlagerföljd, 
jorddjup, grundvattenförhållanden, förhållanden vid jordlagrens bildning och 
högsta kustlinjens läge i området. Kunskap om områdets landformer ger 
förståelse för pågående processer och topografiska förutsättningar för skred och 
erosion. 

4.1 Inventering av befintligt underlag 

Befintligt underlag samt pågående arbeten vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
har inventerats. Digitala GIS-datalager har använts via geodatasamverkan, Inspire samt 
genom särskild beställning. Myndighetssamverkan har skett med SGU för komplettering 
av befintligt geologiskt underlag. Underlag har också inhämtats genom konsultföretag. 
Följande underlag har samlats in: 

• Jordartsgeologisk karta, regional skala (GIS) 

• Skredärr och raviner. GIS-data från SGU:s kartering av skredärr och raviner 
uppbyggd med hjälp av den nationella höjdmodellen (NH) 

• SGI:s skreddatabas 

4.2 Kompletterande geologiskt underlag 

Det befintliga underlaget har kompletterats med följande utredningar: 

• SGU:s geologiska jordartskartering i regional skala inom aktuellt 
undersökningsområde har kompletterats av SGU till lokal skala (cirka 1:50 000).  

• En geologisk beskrivning av utredningsområdet och hur det bildats har tagits 
fram av SGU som underlag för bland annat placering av undersökningar, för 
bedömning av erosionsförloppet och för arbetet med bedömning av sannolikhet 
för skred (Smith & Mikko, 2016). 

• Lutningsanalys (flera olika lutningar) utgående från jordartskartan och nationella 
höjdmodellen samt batymetriska data (SGU, 2020).  

• Kompletterad jorddjupsmodell (SGU). 

• Ytlig provtagning av älvbotten i samband med bottenundersökningar, samt 
geologisk beskrivning av bottenförhållandena (Nyberg, Bergman, & Zillén 
Snowball, 2016). 

• Geomorfologisk beskrivning inom Etapp 1 (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018) 

• Geofysiska TEM-mätningar med helikopter (SkyTEM), med geologisk tolkning av 
SGU (Persson & Smith, 2019), (Persson L. , 2020) 
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4.3 Allmän geologisk beskrivning 

Texten i kapitlet är till stora delar hämtad från SGU-Rapport 2016:13 – Geologisk 
beskrivning av Ångermanälvens dalgång (Smith & Mikko, 2016), som är framtagen inom 
utredningen. Text är också hämtad från (Nyberg, Bergman, & Zillén Snowball, 2016) 
samt (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018). 

Inlandsisen har haft en stor effekt på jordartsgeologin i Ångermanälvens dalgång. Morän 
och isälvssediment avsattes under eller framför isen. Under isens avsmältning avsattes 
glacial lera framför isen. Glacial lera överlagrar därför morän och isälvssediment på 
många platser i dalgången. I stora drag förflyttades iskanten från kusten mot inlandet 
genom avsmältning, det vill säga från sydöst mot nordväst. Det tog cirka 200 år för 
isavsmältningen från den sydöstra delen av området till den nordvästra delen. 

Den postglaciala utvecklingen av dalgången domineras av landhöjning och 
strandförskjutning. Vid landhöjningen steg äldre finkorniga sediment upp över 
havsnivån. Dessa sediment eroderades och transporterades av älven och avsattes 
huvudsakligen under havsnivån, men också på botten av älven. Postglacial silt är bildad 
genom avsättning i havet. Älvsediment, som bildas av strömmande vatten, överlagrar ofta 
den postglaciala silten. Älvsedimenten består till största delen av finsand. Landhöjning, 
erosion och sedimentavsättning fortsätter än idag. 

I området sträcker sig en ås (isälvsavlagring) längs delar av dalgången från Sollefteå till 
Näsåker, men huvuddelen av åsen är dold under finkorniga sediment. De isälvsavsatta 
sedimenten har på många ställen blivit blottade genom älvens erosion. Nedströms 
Sollefteå är det mer ovanligt med frameroderade isälvssediment. 

Den glaciala leran är avsatt i djupt vatten. Den glaciala leran är varvig och varje varv 
inkluderar ett siltigt sommarlager och ett lerigt vinterlager (Cato 1998). De djupast 
liggande varven kan även innehålla grövre sandskikt p.g.a. variationer i flödet från den 
avsmältande inlandsisen, men huvuddelen av den glaciala leran är finkornig. 

Det finns två sorters sediment som överlagrar de finkorniga sedimenten, fluviala 
(älvsediment) och litorala (strandsediment). När landområdena närmast älven steg över 
havsnivån avsattes älvsediment i dalgången. Genom fluvial aktivitet och årliga 
översvämningar bildades älvsedimentplan längs dalgången. Sedimenten utgörs 
huvudsakligen av finsand och silt, men på några ställen även av sand och grus. Allt 
eftersom äldre sedimentplan lyftes ur havet på grund av landhöjningen utsattes de för 
älvens erosion. Nu ligger äldre älvsedimentplan och underliggande finkorniga sediment 
som terrasser uppemot 40 m över dagens älvnivå längs dalgången. 
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Figur 4-1 Jordartsförhållanden inom området för Etapp 1, källa SGU (Smith & Mikko, 2016). 
Kartan visar ursprungligt utredningsområde för Etapp 1 som senare minskats i bredd. 
 

Inlandsisens tyngd tryckte ner jordskorpan och när isen tunnades ut började landet att 
stiga. För mellan 10 500 och 9 000 år sedan steg landet snabbt, ungefär 8 cm/år. Därefter 
minskade landhöjningen ned till 1,0 cm/år i modern tid. Högsta kustlinjen ligger mer än 
280 m.ö.h. nära kusten, medan den längre västerut och inåt landet vid Näsåker ligger 
cirka 240 m.ö.h. 

SGU:s strandförskjutningsmodell indikerar att vattnet för 8 500 år sedan, när Östersjön 
blev bräckt, stod cirka 155 m.ö.h. i den norra delen och cirka 150 m.ö.h. i södra delen av 
området, se Figur 4-2. Detta är alltså de nivåer under vilka de finkorniga sedimenten kan 
vara avsatta i bräckt vatten. 
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Figur 4-2 Fördelningen mellan land och vatten baserat på en landhöjningsmodell av SGU. Kartan 
visar med blåfärgade ytor, oskarp kontur, vattennivån för cirka 8 500 år sedan, det vill säga efter 
att inlandsisen hade försvunnit från området. Dagens vattenområden visas med blå skarp kontur. 
Kartan visar också SGU:s undersökningsområde indelat i fyra delområden. Källa (Smith & Mikko, 
2016). 
 

4.3.1 Bottenförhållanden 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på uppdrag av SGI kartlagt 
bottenförhållanden i Ångermanälven, från Näsåker i norr till Nyland i söder (Nyberg, 
Bergman, & Zillén Snowball, 2016). Bottenförhållandena redovisas genom 
terrängmodeller, sedimentens fördelning och egenskaper både horisontellt och vertikalt 
samt genom förekomsten av skredärr. Sedimentens fördelning i bottenytan redovisas 
med två skikt. Det ena visar den sedimenttyp som dominerar i den översta metern av 
älvbotten och ger älvbotten dess allmänna karaktär i termer av ytformer, 
erosionsbeständighet, bärighet etc. Det andra skiktet visar tunna och osammanhängande 
sedimentlager i bottenytan (<50 cm mäktighet). Dessutom redovisas bottenområden som 
är stor- och rikblockiga, samt där sedimenten är rörliga och sandvågor förekommer. 
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Längs hela sträckan varierar berggrundsytans läge kraftigt från att förekomma i 
bottenytan av älven till att vara på cirka 100 meters djup. I allmänhet förekommer en mer 
grovkornig bottenyta bestående av sten och block i området mellan Näsåker och Sollefteå, 
vilket kan bero på en mer ytnära berggrundsyta och rikare förekomst av morän som 
ursprungsmaterial. Från Sollefteå till Nyland förekommer i bottenytan mer rörliga 
sediment bestående av sand och grus, som sandvågor är formade i. Generellt är älvbotten, 
enligt befintlig borrningsinformation och här insamlad seismisk information, uppbyggd 
av växellagrande lera, silt, sand och grus i de övre delarna och kan i de djupare delarna 
bestå av isälvsavlagringar i allmänhet och morän, se översikt i Figur 4-3. Längs hela 
sträckan förekommer skredärr på älvbotten, både i silt, sand, grus, sten och morän. 

 

Figur 4-3 Jordartsfördelning i sedimenten i nedre delen av Ångermanälven enligt SGU:s 
bottenundersökning (Nyberg, Bergman, & Zillén Snowball, 2016). Sifferpositionerna visar platser 
med bottenprovtagning och undervattensbilder. 
 

4.3.2 Geomorfologi 

Inom en analys av erosionsförhållandena längs Ångermanälven, se Kapitel 7, genomförde 
DHI i ett första steg en geomorfologisk studie (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018). Den 
geomorfologiska undersökningen visar på att Ångermanälven har utvecklats i steg i takt 
med landhöjningen. Platåytorna (terrasser) runt Sollefteå är resterna av ett delta som 
bildades för ca 5 200 år sedan, se Figur 4-4. Redan några tusen år senare började de 



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning 5-2 
  1.1-2011-0822 

28 (160) 

första niporna bildas. Allt eftersom landhöjningen höjde landet bildades nya deltan 
nedströms i älven ända till dagens delta vid Nyland.  

Längs dagens Ångermanälven förekommer rester av fåror som bildades för flera tusen år 
sedan. I jämförelse med dagens älv var fåran smalare och mer meandrande. Med tiden 
har fåran rätat ut sig allt mer och ökat sin bredd. Undersökning av fårans kanter visar att 
älven har smalnat av närmast Sollefteå, men ökat i bredd längre nedströms. Detta 
sammanfaller med stor förlust av sedimentbankar runt Sollefteå och uppströms, medan 
tillväxten av sedimentbankar längre nedströms verkar ha ökat. Detta tolkas som en 
omförflyttning av sediment.  

 

Figur 4-4 Runt Sollefteå kan man se olika rester i form av terrasser (tydliggjorda med olika 
färger) bildade vid olika tidsperioder genom erosion av Ångermanälven. Dessa terrasser kan bidra 
till att kunna åldersbestämma skreden längs älven. Källa (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018). 
 

Olika typer av skred och andra jordrörelser kartlades längs älven i 
undersökningsområdet, se Figur 4-4 och Figur 4-5. Flakskred utgör de största skreden i 
niporna. En analys av flakskreden visar att dessa har bildats under en relativt lång 
tidsperiod. Orsaken till skreden kan delvis hämtas från erosion i älven, men det 
förekommer även nya flakskred på platser där älven snarare domineras av sedimentation. 
En analys av skredaktiviteten i älven sedan 1960 visar på en utveckling av allt färre nya 
skred. Inom undersökningsområdet förekommer även jordströmmar (slamströmmar) 
som bildas när jordstrukturen kollapsar på grund av mycket vatten i marken och 
sluttningen rinner ner som en gröt. Dessa är minst lika vanliga som flakskreden, även om 
de är mindre. Ofta är dessa skred djupare in i sluttningen och kan vara förstadiet till 
ravinbildning. En tolkning av DHI om orsak till detta är att mindre permeabla skikt i 
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niporna är en bidragande faktor till dessa skred genom att ge förutsättningar för 
koncentrerade grundvattenflöden ovanför dessa skikt. 

Flakskred 
Skredärr visas med lila linje 
och i flera fall med en tydlig 
skredmassa markerad 
(turkos fyllning). 
 

 

Droppskred 
Skredärr visas med blå linje. 
Ofta finns en början på 
ravinbildning (grön linje) i 
skredet. 
 

 

Historia, ålder 
I vissa områden avslutas 
skreden mot en tidigare 
strandlinje, de är alltså inte 
nutida. Hur gamla de är har 
inte tolkats i denna studie. 

 

Raviner 
Förekommer i olika storlek, 
några är vattenförande. 
Verkar utbildas från 
droppskred bakåt från 
älvbranten. Förloppen är 
ibland dokumenterat snabba.  

 
Figur 4-5 Exempel på olika typer av jordrörelser längs Ångermanälven, Etapp 1. 
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5 Geoteknik  

 

I detta kapitel redovisas översiktligt de geotekniska och topografiska 
förhållandena inom etapp 1 och hur de geotekniska undersökningarna gått till. 
Vidare beskrivs de valda undersökningsmetoderna i fält och på laboratorium 
samt hur jordlagren indelats och jordlagerparametrarna utvärderats. 
Sammantaget utgör resultatet av detta arbete indata i stabilitetsberäkningarna. 

5.1 Inledning 

För att kvalitetssäkra de geotekniska undersökningarna har SGI tagit fram styrande 
dokument, benämnda 03ST001 och 03ST002, med riktlinjer för hur det geotekniska 
arbetet ska utföras (SGI, 2018) respektive (SGI, 2020a). Dokumenten anger hur fält- och 
laboratorieundersökningar samt beräkningsarbete och redovisning ska utföras. 
Resultaten från utförda undersökningar finns redovisade i flera marktekniska 
undersökningsrapporter som redovisas i avsnitt 5.3 och 5.4. Dessutom finns en 
Beräknings-PM/Geoteknik med detaljerad beskrivning av de geotekniska förhållandena i 
de undersökta sektionerna (Tyréns, 2021a). I detta kapitel presenteras en 
sammanfattning av strategin och undersökningsmetodiken som använts i fält och i 
laboratorium samt en sammanfattande beskrivning av de geotekniska förhållandena. En 
utförligare beskrivning ges i Fördjupningsbilaga 3A: Använd metodik för 
parameterbestämning och stabilitetsberäkning (SGI, 2022c). 

5.2 Inventering av befintligt underlag 

I ett första skede inför komplettering av geotekniska undersökningar gjordes en 
insamling och inventering av tillgängliga geotekniska utredningar som var relevanta för 
uppdraget. Insamlingen utfördes av konsultföretaget Sweco, där geotekniskt underlag i 
Ångermanälvens närhet samlades in. 

I nästa skede gjorde SGI en genomgång av materialet och relevanta utredningar valdes ut 
och lades in i det geotekniska redovisningsprogrammet Geosuite, antingen genom 
inläsning av befintliga geoarkiv eller genom digitalisering av punkter. Uppgifter som är 
viktiga för utredningen är exempelvis information om utförare och beställare, årtal för 
genomförande, koordinatsystem, höjdsystem, sektioner och läge, utförda 
sonderingar/provtagningar inklusive metod, laboratorieundersökningar inklusive metod, 
utförda portrycks- och grundvattenmätningar med resultat, bedömda 
jordlagerförhållanden, resultat av stabilitetsberäkningar samt detaljeringsnivå på 
stabilitetsutredningen. 

En sammanställning av insamlat material finns i Bilaga 2. 
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5.3 Fältundersökningar 

5.3.1 Flygburen resistivitetsmätning (TEM) 

5.3.1.1 Metodbeskrivning 

SGI:s metod för skredriskkartering bygger på att jordens tekniska egenskaper bestämda i 
en undersökningssektion ska kunna representera ett utpekat typområde, som bedöms ha 
likartade geologiska och geotekniska förutsättningar. Inför planeringen av de geotekniska 
undersökningarna är således en inledande utvärdering av områdets jordlagerföljd viktig i 
processen. För att kunna göra detta har bland annat äldre geotekniska undersökningar 
och SGU:s geologiska beskrivningar använts. Det visade sig dock att underlaget, som 
utgjordes av jordartskartan och terrängmodell baserad på Lantmäteriets nationella 
höjddata samt ett begränsat antal tidigare undersökningar, gav ett alltför otillräckligt 
underlag att för att kunna dela in i typområden. 

För att få en heltäckande geologisk tolkning bestämdes, efter inledande 
markresistivitetsmätningar, att utföra en flygburen resistivitetsmätning kallad TEM 
(Transient elektromagnetisk mätning). För detta anlitades företaget SkyTEM. Mätningen 
utfördes från en helikopter som flög på cirka 70 meters höjd över marken med en 300 m2 
stor mätram hängande cirka 30 meter under sig, se Figur 5-1. I mätramen alstras ett 
elektromagnetiskt fält som sprider sig ner i jorden och där reflekteras tillbaka till ett 
mottagningsinstrument placerat bak på ramen. Den elektriska ledningsförmågan i jorden 
mäts och, då denna är olika bland annat beroende på kornstorlek, portal och 
vatteninnehåll, kan exempelvis jordlagerföljd tolkas översiktligt. 

 

Figur 5-1 Helikopter med mätram, i luften (bild: Karin Lundström, SGI) 
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Flygningen utfördes främst i parallella flyglinjer tvärs älvens längdriktning (linjer i 
riktning sydväst–nordost) med 75 meters mellanrum, se Figur 5-2. Det utfördes även 
mätning i ett fåtal linjer längs älven. Mätningar får inte utföras över byggnader eller inom 
tätbebyggda områden, varför det är luckor i mätlinjerna, exempelvis runt Sollefteå tätort 
(Lundström K. , o.a., 2019). 

 

Figur 5-2 Detalj över tvär- och längsgående flyglinjer längs Ångermanälven inom Etapp 1 (från 
SGU, 2018). 
 

5.3.1.2 Tolkning av jordlager från TEM-mätning 

Insamlade mätdata har bearbetats och modellerats av SGU, i programvaran Aarhus 
Workbench (Aarhus GeoSoftware). Vid bearbetningen rensas data bort som påverkas av 
exempelvis kraftledningar och järnväg, samt data som i områden med mycket hög 
resistivitet kan orsaka tolkningsfel. 

De stora variationerna i både jordlagerföljd och marknivåer längs med Ångermanälven, 
medför påverkan från två- och tredimensionella strukturer, till exempel. raviner. Data 
som bedöms som så kallade ”sena gates ” (det vill säga påverkats av två- och 
tredimensionella strukturer) och härrör från djup större än 50 meter rensades bort. 

 

Figur 5-3 Resistivitetsmodeller längs en flyglinje vid sektion H40/700. I det högra diagrammet 
visas resistiviteten vid borrpunkt 06TY01. Från modellen är det inte möjligt att skilja på lagret 
sand och fast silt. Lös silt kommer fram som ett tydligt lågresistivt lager där både övre och undre 
begränsning är relativt väl bestämd. Lagret har här en tjocklek på 10 till 13 m enligt borrningar 
och en resistivitet på ca 50 Ohmm enligt resistivitetsmodellen (SGU, 2020). 
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Som utgångspunkt vid tolkningen av jordlager har det varit önskvärt att kunna tolka 
”SGI:s” typjordlager ”sand”, ”fast silt”, ”lös silt” samt ”friktionsjord”, se även avsnitt 
5.5.2.1. Utifrån resultaten visade det sig emellertid att det inte är möjligt att skilja på 
”sand” och ”fast silt” eftersom båda lagren visar en hög resistivitet. Däremot är metoden 
speciellt bra på att identifiera lagret ”lös silt” eftersom det har låg resistivitet i jämförelse 
med sand/ fast silt och friktionsjord (morän)/berggrund (SGU, 2020). I Figur 5-3 visas 
ett exempel på redovisning av tolkade jordlager. 

5.3.1.3 Typområden 

Baserat på resistivitetsmodellen, jordartskartan samt utförda undersökningar har, av 
SGU i samarbete med SGI, området närmast älven delats in i tre olika typområden med 
liknande jordlagerföljd, se Figur 5-4. 

Typ 1:  Mäktiga högresistiva lager (i de flesta fall >15 m) med sand och ”fast silt” 
ovanpå ”lös silt”. 

Typ 2:  Tunnare lager (i de flesta fall <10 m) med sand och ”fast silt” ovanpå ”lös silt”. 

Typ 3:  Tunna jordlager (< 10 m av sand, ”fast silt” och/eller ”lös silt”) ovanpå 
friktionsjord/ berg 

 

 

Figur 5-4 Indelning av typområden med olika typjordlagerföljder i 3 klasser längs 
Ångermanälven, Etapp 1. Utvärderade sektioner är markerade i kartbilden. a) Sträcka 19/000 till 
30/400. b) Sträcka 30/400 till 42/400 (SGU, 2020). 
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5.3.2 Sondering och provtagning 

Inledningsvis gjordes undersökningar i åtta sektioner inom etapp 1 i ett deluppdrag för 
utveckling av en metodik för undersökning och bestämning av parametrar för silt. Utfallet 
av detta uppdrag redovisas i (Lundström K. , o.a., 2019). Utifrån de inledande 
undersökningarna, tidigare geotekniskt arkivunderlag och indelning i typområden utifrån 
TEM, bestämdes att stabiliteten skulle utredas i 31 sektioner (cirka en sektion per 
typområde) i vilka de inledande åtta sektionerna ingick. Det utfördes kompletterande och 
nya fältundersökningar i 25 sektioner. Det inbördes avståndet mellan undersökningssek-
tionerna är mellan cirka 1 och 2 km. För sektionernas lägen i plan se översiktsbild i Figur 
5-5. Undersökningarna finns redovisade i handlingar enligt Tabell 5-1. 

 

 

Figur 5-5 Översiktsbild av undersökningsområdet. Kartan visar ursprungligt utredningsområde för 
Etapp 1 som senare minskats i bredd. 
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Tabell 5-1 Redovisning av fältundersökningar 

Handling Företag Uppdragsnr Daterad 

MUR/Geoteknik 
(Tyréns, 2016) 

Tyréns 265975 2016-02-12 

MUR/Geoteknik 
(WSP, 2016) 

WSP 10222819 2016-02-29 

MUR/Geoteknik 
(WSP, 2017) 

WSP 10253250 2017-11-06 

Endast fältprotokoll Miljögeo AB  2018-10-01 

Mur/Geoteknik 
(Tyréns, 2020) 

Tyréns 296516 2020-07-01, rev. 
2020-12-07 

 

5.3.2.1 Sondering 

I varje sektion utfördes sondering i två till tre punkter och sonderingarna utgjordes av 
hejar- och CPTu-sondering till stopp för respektive metod, oftast mot fast friktionsjord. 
Det gjordes även försök med CPTu-R, det vill säga CPTu-sondering med 
resistivitetsmätning för att kunna jämföra dessa värden med de från TEM-mätningen. 
Det visade sig dock att packningarna slets sönder när man sonderade genom sand och 
”fast silt” och de erhållna värdena bedömdes inte vara relevanta. 

I några få punkter där svårgenomtränglig fyllning påträffades i ytan utfördes jord-
bergsondering (Jb2). 

Det totala sonderingsdjupet varierade mellan någon meter och drygt 50 meter. 
Omfattningen av utförda sonderingar framgår av Tabell 5-2.  

Tabell 5-2 Sammanställning av utförda sonderingar. 

Typ av undersökning Totalt antal 

CPTu-sondering 75 

Hejarsondering, HfA 55 

Jord-bergssondering, Jb2/Jb3 9 

Slagsondering 1 

Dilatometerförsök (DMT) 3 

Dansk vingborr 2 
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Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare i nästan samtliga punkter. Utvalda 
prover har analyserats på geotekniskt laboratorium, medan övriga prover har 
klassificerats i fält. 

Ostörda prover har tagits upp i utvalda sektioner och till större del med 
standardkolvprovtagare STII. I punkter med fast silt där det inte var möjligt att provta 
med kolvprovtagare har istället prover tagits med Shelbyprovtagare. I Figur 5-6 kan man 
se skillnaden mellan en tub från kolvprovtagare (längd 17 cm, diameter 5 cm) och en tub 
från Shelbyprovtagaren (längd 45 cm, diameter 7 cm). En utförligare beskrivning av 
Shelbyprovtagaren ges i (Lundström K. , o.a., 2019). I Figur 5-6 nedan följer en 
sammanställning av utförda provtagningar. 
 

 

Figur 5-6. Shelbytub (övre) och Kolvtub STII (nedre). 

 

Tabell 5-3 Sammanställning av utförda provtagningar. 

Typ av undersökning Totalt antal 

Störd provtagning (skruvprovtagning) 52 

Ostörd provtagning (Kv StII)  16 

Shelby 2 

 

5.3.3 Grundvatten- och portrycksmätningar 

För dessa undersökningar, se kapitel 6. 
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5.4 Laboratorieundersökningar 

I det styrande dokumentet (SGI, 2020a) anges att laboratoriearbeten ska planeras och 
utföras enligt gällande standarder, metodbeskrivningar eller praxis om inte annat anges.  

Laboratorieundersökningar på störda prover har utförts vid: 

- Tyréns laboratorium i Sundsvall 
- WSP:s laboratorium i Sundsvall 
- PM Labtek i Onsala 

Laboratorieundersökningar på ostörda prover har utförts vid SGI:s laboratorium i 
Linköping, respektive PM Labteks laboratorium i Onsala. 

De utförda laboratorieundersökningarna finns redovisade i handlingar enligt Tabell 5-4. 

Tabell 5-4 Redovisade laboratorieundersökningar 

Handling Företag Uppdragsnr Daterad 

MUR/Geoteknik 
(Tyréns, 2016) 

Tyréns 265975 2016-02-12 

MUR/Geoteknik (WSP, 
2016) 

WSP 10222819 2016-02-29 

MUR/Geoteknik (WSP, 
2017) 

WSP 10253250 2017-11-06 

Labrapport (SGI, 
2019a) 

SGI 15574-1 2019-02-09 

MUR/Geoteknik 
(Tyréns, 2020) 

Tyréns 296516 2020-07-01, rev. 
2020-12-07 

 

På laboratorium har störda och ostörda prover rutinundersökts. På de störda proverna 
har jordart, vattenkvot och i förekommande fall konflytgräns (om provet varit lerigt) 
bestämts.  

På utvalda störda prover har våtsiktning och sedimentationsanalys gjorts för att 
noggrannare klassificera jordart med kornstorleksanalys.  

På ostörda prover har främst jordart, vattenkvot och skrymdensitet bestämts och på en 
mindre andel har också skjuvhållfasthet med fallkonförsök, konflytgräns och sensitivitet 
bestämts. 

På utvalda ostörda prover har även avancerade laboratorieförsök utförts, vilka främst 
bestått i dränerade och odränerade aktiva triaxialförsök för att bestämma jordens 
skjuvhållfasthetsegenskaper. I en begränsad omfattning har också CRS-försök utförts för 
utvärdering av jordens kompressionsegenskaper, då provet varit lerigt. 

En sammanställning av samtliga utförda laboratorieundersökningar redovisas i Tabell 5-5 
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 Tabell 5-5 Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar 

Typ av undersökning Totalt antal 

Rutinundersökning störda prover (okulär 
jordartsbenämning, vattenkvot, 
konflytgräns) 

127 

Rutinundersökning ostörda prover 120 

Aktiva, dränerade triaxialförsök 50 

Aktiva, odränerade triaxialförsök 34 

CRS-försök 3 

Kornstorleksfördelning 76 

 

5.5 Metodik för parameterbestämning 

En skredriskkartering är att betrakta som en översiktlig utredning och då är det önskvärt 
att göra vissa förenklingar av jordlagerindelning och jordlagrens egenskaper. I de 
inledande undersökningarna i skredriskkarteringen togs en metodik fram för 
parameterbestämning (Lundström K. , o.a., 2019). Hur metodiken använts i 
stabilitetsutredningen beskrivs mer utförligt i Del 3A: Metodik för parameterbestämning 
och stabilitetsberäkning (SGI, 2022c). I följande text beskrivs metodiken kortfattat. 

5.5.1 Karakteristiska jordlager 

Fyra karaktäristiska jordlager har identifierats och dessa utgörs av: 

• ”Sand” med varierande relativ fasthet. 
• ”Lös silt”. Utgörs av silt, lerig silt, siltig lera eller lera med mycket låg relativ fasthet. 
• ”Fast silt”. Utgörs av silt eller skiktad silt/sand med låg till hög relativ fasthet. 
• ”Friktionsjord”. Har en hög till mycket hög relativ fasthet och utgörs i regel av morän 

eller isälvsmaterial. 

Ett exempel på jordlagerindelning i en siltslänt framgår av Figur 5-7. 
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Figur 5-7 Exempel på sektion med indelning i karakteristiska jordlager, från (Tyréns, 2021a). 
 

De karakteristiska jordlagren identifieras utifrån  

• portrycksparametern Bq erhållen från utvärderade CPTu-sonderingar (utvärderad 
med Conrad). 

• jordartsbestämning på upptagna prover (störda och ostörda prover)  
• jordens relativa fasthet utvärderad utifrån CPTu-sondering.  
• jordens relativa fasthet utvärderad utifrån hejarsondering. 

5.5.2 Parametrar 

5.5.2.1 Val av parametrar. 

För stabilitetsberäkningar behöver värden på skjuvhållfasthet, skrymdensitet och 
portryck tas fram för hela jordprofilen. Värdena som används i beräkningarna ska utgöras 
av ett medelvärde för varje materialegenskap.  

Medelvärdet har beräknats utifrån ett bedömt spann som ska motsvara 90 % 
konfidensintervall för en ”oändligt” stor provningsmängd med normalfördelade värden. 
Se utförligare förklaring i (SGI, 2022c). 

För val av portryck se (SGI, 2022d). 

5.5.2.2 Sand 

För sand har friktionsvinkeln bestämts utifrån utförda CPTu- och hejarsonderingar. Inom 
djupen 0 - 6 m har endast värden på friktionsvinkeln från Conrad-utvärdering av CPT-
sonderingar använts. Därunder har värden från CPTu- och hejarsonderingar, som 
utvärderats enligt nedanstående samband i TKGeo13, nyttjats (Trafikverket, 2014).  
Friktionsvinkeln: ϕ′ = 29 + 2,3Hfa(netto)0,46  

Värdena har sammanställt och orimliga låga eller höga värden har sorterats bort. Utifrån 
sammanställningen har gränserna för 90 % konfidensintervall bedömts och medelvärdet 
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av friktionsvinkeln har beräknats till 36° på djup mellan 0 och 6 m och därunder till 
34,4°. 

5.5.2.3 ”Lös silt” 

De dränerade parametrarna (kohesionsintercept och friktionsvinkel) för ”lös silt” har 
bestämts utifrån dränerade triaxialförsök som utförts både inom denna 
skredriskkartering och tidigare utförda försök i anslutning till Ångermanälven samt SGI:s 
skredriskkartering för Norsälven. Värdena har utvärderats inom 
effektivspänningsintervall 0 till 300 kPa vilket rymmer de maximala effektivspänningar 
som uppkommit längs beräknade glidytor. Gränslinjer som motsvara 90 % 
konfidensintervall har bedömts och följande medelvärden har använts i 
stabilitetsberäkningarna inom det djupintervall där Bq >0,2, dvs odränerade eller 
möjligen odränerade förhållanden: 

Följande medelvärden för dränerade parametrar har utvärderats (SGI, 2022c): 

Friktionsvinkel: ϕmedel
′ = 36,5° 

Kohesionsintercept: c’medel = 5,5 kPa 

Den odränerade skjuvhållfastheten i ”lös silt” har utvärderats i huvudsak utifrån de 
utförda CPTu-sonderingarna i uppdraget. Värdena har utvärderats på de nivåer i 
jordprofilen där Bq-faktorn indikerar ett odränerat brott, dvs. är större eller lika med 0,2 
enligt samband nedan: 

 

där u2 är portryck uppmätt vid normal filterplacering ovanför koniska spetsen (kPa) 

qt = totalt spetstryck (kPa) 

𝜎𝜎𝑣𝑣0 = totalspänning (kPa) 

För att komplettera hållfasthetsbilden har odränerade aktiva triaxialförsök utförts. 
Resultatet från de aktiva försöken har räknats om till direkt skjuvningsriktning med 
K0=0,7 (SGI, 2020a). Samtliga värden har sammanställts inom området och de värden 
som bedömts vara felaktiga har sorterats bort (orimligt låga eller höga värden). Se 
sammanställning i Figur 5-8. 
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Övre 
begränsningslinje 
(90 % 
konfidensintervall) 

Medelvärde (utifrån 
övre och undre 
begränsningslinjer) 

Undre 
begränsningslinje (90 
% konfidensintervall) 

 

Figur 5-8 Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från utförda CPTu-sonderingar (små symboler) 
och aktiva triaxialförsök (stora kvadrater), efter bortsortering av irrelevanta värden. 
Triaxialförsöken är omräknade till att motsvara direkt skjuvriktning med ett antaget K0=0,7. 
Rödstreckade linjer avser bedömda trendlinjer över min- och maxvärden (90 % 
konfidensintervall) för skjuvhållfasthetens variation mot djupet. Medelvärdet av dessa linjer visas 
med en tunn svart prickad linje. Medelvärdet mot djupet av samtliga bestämda värden visas med 
en tunn, heldragen taggig svart linje (kraftig variation längs djupet). Den valda skjuvhållfastheten 
i stabilitetsberäkningarna visas med en lite tjockare svart, heldragen linje (linjära funktioner mot 
djupet), (Tabell 9-1). Figur modifierad utifrån (Tyréns (2020-10-09, rev B 2021-02-19). 

 

Medelvärdet för den odränerade skjuvhållfastheten har beräknats utifrån 
begränsningslinjer som motsvarar 90 % konfidensintervall av mätvärdena och uppgår till: 

𝑐𝑐𝑢𝑢 =  5,03𝜎𝜎𝑣𝑣0
0,49 

där skjuvhållfastheten är en potensfunktion av spänningsfördelningen i jorden. 

5.5.2.4 ”Fast silt” 

För fast silt antas att endast rent dränerade förhållanden råder och att skjuvhållfastheten 
beskrivs utifrån friktionsvinkeln. Friktionsvinkeln har bestämts utifrån utförda 
dränerade, aktiva triaxialförsök. Följande medelvärde har beräknats: 

φmedel
′ = 37,0° 



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning 5-2 
  1.1-2011-0822 

42 (160) 

5.5.2.5 ”Friktionsjord” 

Friktionsvinkeln har bestämts utifrån utförda hejarsonderingar och enligt samband i 
TKGeo13 (Trafikverket, 2014). I de allra flesta fall har det utvärderade värde legat över 
42°, som är maximum för sambandet, och därför har 42° valts att gälla generellt. 

5.6 Geotekniska förhållanden 

De geologiska, geotekniska och topografiska förhållandena är mycket skiftande inom 
undersökningsområdet. I allmänhet är slänthöjden lägre och slänterna delvis flackare 
närmare etappgränsen i nordost (km 19/000) jämfört med i sydväst (km 44/000), se 
Figur 5-10. Även mellan de båda älvsidorna förekommer delvis stora skillnader i 
topografi och jordlagrens sammansättning vilket gör beskrivningen komplex. 

Släntlutningarna för en stor del av de undersökta sektionerna varierar mellan ca 1:1,2 och 
ca 1:2, med några undantag där släntlutningen uppgår till 1:3 à 1:4. I ett enstaka fall är 
marken så flack som ca 1:9. Se Figur 5-11 för sammanställning av släntlutning i relation 
till längdmätning. 
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Figur 5-10. Släntlutning (1:n) i undersökta sektioner (längdmätning ökar från sydost till nordväst 
därav omvänd storleksordning av siffrorna på diagrammets x-axel). 
 

Beskrivningen av jordlagerdjup och sammansättning görs utifrån utförda sonderingar och 
provtagningar samt SkyTEM-mätningar. Jordlagren utgörs typiskt från markytan räknat 
av sand på ”fast silt” som överlagrar mäktigare lager av ”lös silt”. Den ”lösa silten” vilar i 
regel på mäktiga lager av fast lagrad ”friktionsjord” på berg. I regel förekommer 
sulfidinslag i silten. Vid övergången mellan ”lös silt” och ”friktionsjord” övergår den ”lösa 
silten” i regel till en fastare lagring med någon eller några meters tjocklek innan 
friktionsjorden. 

Undersökningsområdet har nedan översiktligt delats in i olika delsträckor beroende på 
jordlagrens sammansättning och mäktighet. 

Km 19/000 – 29/000.  

Det förekommer omväxlande, mellan älvsidorna, låglänta platåer som längre inåt land 
övergår i en brant slänt. Slänthöjden uppgår till mellan 10 och 40 m, med stigande värden 
ju längre uppströms slänten befinner sig. 

Sandens mäktighet, som blir större längre uppströms älven, varierar mellan någon meter 
och upp till som mest ca 25 m. Särskilt stor mäktighet har påträffats vid km 28/100H. 
Ställvis saknas sandlagret. 

Den ”fasta silten” har i regel påträffats ned till mellan 5 och 10 meters djup men både 
mindre och större djup förekommer i enstaka punkter. Mäktigheten uppgår till mellan 0 
och uppemot 15 m. 
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Den ”lösa silten” har påträffats ned till mellan 8 m och 50 m djup. I enstaka punkter 
saknas den lösa silten helt. Mäktigheten varierar mellan 5 och 35 m. Den lösa silten 
underlagras som regel av ”fast silt” med mellan 1 och 3 m mäktighet. 

Sonderingarna har trängt ned mellan någon meter och upp till ca 40 meter och som regel 
stoppat i”friktionsjorden” utan att berg har påträffats. ”Friktionsjordens” 
sammansättning har inte undersökts. 

Km 29/000 – 33/000 

Inom denna delsträcka är slänterna i allmänhet högre än 40 meter samtidigt som 
sedimentens mäktigheter är relativt små. 

Jordlagren utgörs överst ställvis av ett tunt sandlager om 1 till 3 m ovan ”fast silt” som 
har upp till ca 10 m mäktighet. I enstaka punkter saknas den ”fasta silten”. Under den 
fasta silten återfinns i regel ”lös silt” till djup mellan 3 och 26 m (mäktighet mellan 0 och 
13 m). Som regel övergår den lösa silten till en fast lagring ovan den fast lagrade 
”friktionsjorden”.  

Sonderingarna har trängt ned mellan någon meter och upp till ca 10 meter och som regel 
stoppat i ”friktionsjorden” utan att berg har påträffats. ”Friktionsjordens” 
sammansättning har inte undersökts. 

Km 33/000 - 38/500 (Sollefteå tätort). 

Inom sträckan är de geologiska och topografiska förhållandena mycket skiftande. Höga 
och branta nipslänter med mellan ca 40 och ca 55 m slänthöjd återfinns till större del på 
den högra sidan (norra sidan) och till mindre del på den vänstra sidan (södra sidan) av 
älven. Jordlagren inom nipslänterna utgörs normalt enligt följande: 

Sand förekommer ned till mellan 2 och 15 m djup. 

”Fast silt” har i regel påträffats ned till mellan 5 och 25 meter djup, men större och 
mindre djup förekommer i enstaka punkter (mellan 1 och 17 m mäktighet). 

”Lös silt” har i regel påträffats ned till mellan 15 och 40 m djup, men i enstaka punkter 
upp till ca 60 m djup. Mäktigheten varierar i stort mellan ca 5 och ca 16 m. I enstaka 
punkter saknas den lösa silten helt. Den lösa silten underlagras som regel av ”fast silt” 
med mellan 1 och 3 m mäktighet. 

I den underliggande fast lagrade ”friktionsjorden” har sonderingarna trängt ned mellan 
någon meter och upp till ca 20 m och som regel stoppat utan att berg har påträffats. 
”Friktionsjordens” sammansättning har inte undersökts. 
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Mellan km ca 36/200 och ca 38/500 på älvens vänstra sida (södra sida) övergår terrängen 
till mer låglänta och flacka slänter. Även på den högra sidan (norra sidan) av älven finns 
ett mindre motsvarande område. Inom dessa områden har tunna jordlager påträffats av 
sand, ”fast silt” och morän. 

Km 38/500 - 44/000 

Denna avslutande delsträcka av undersökningsetappen är belägen uppströms Sollefteå 
vattenkraftstation. Nipslänterna dominerar området och dessa varierar i höjd mellan 40 
och 55 m. Ett låglänt och flackt område förekommer på den vänstra sidan (södra sidan) 
mellan km 38/500 och 40/500. 

Inom nipslänterna utgörs jordlagren enligt följande: 

Sand förekommer på mellan 2 och 15 m djup.  

Fast silt” har påträffats ned till mellan 5 och 30 meters djup (mellan 2 och 17 m 
mäktighet) men enstaka mindre djup förekommer. 

”Lös silt” har påträffats ned till mellan 20 och 40 meters djup. Mäktigheten varierar 
mellan 10 och 15 m. I enstaka punkter saknas den ”lösa silten” helt. Den ”lösa silten” 
underlagras som regel av ”fast silt” med 1 till 3 m mäktighet. 

I den underliggande fast lagrade ”friktionsjorden” har sonderingarna trängt ned mellan 
någon meter och upp till ca 20 meter och som regel stoppat utan att berg har påträffats. 
”Friktionsjordens” sammansättning har inte undersökts. 

Inom det låglänta området är jordlagren närmast älven tunnare och utgörs som regel av 
sand, ”fast silt” och morän. Längre bort med relativt stort avstånd från älven har ”lös silt” 
och lera påträffats. 
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6 Yt- och grundvattenförhållanden  

 

Här redovisas vilka underlag som tagits fram och vilka mätningar som utförts 
för bestämning av ytvatten-, grundvatten- och portrycksförhållanden. Likaså 
anges förutsättningarna för beräkning av erosion och stabilitet för såväl dagens 
klimat som för framtida klimatförhållanden. Vattennivån i älven, storleken och 
variationen på flödet samt grundvatten- och portrycksförhållandena i slänterna 
har en inverkan på slänternas stabilitet. 

6.1 Inledning 

Med ytvatten menas här det ytvatten som flödar i Ångermanälven. Ytvattenförhållandena 
i dagens klimat baseras på data och information från kraftbolag, länsstyrelse, kommun 
och intresseorganisationer. Ångermanälven och dess biflöden är kraftigt reglerat av 
flertalet vattenkraftsstationer vilket påverkar flödet på kort (timmar, dygn) och längre tid 
(veckor, månader). Bedömningar av framtida förhållanden baseras på effekter av 
klimatförändringen på avrinningen och med hänsyn till en reglerad och oreglerad 
(naturlig) vattenföring. Detta redovisas närmare i kapitel 7. 

Grundvattenförhållandena i dagens klimat baseras på tidigare utredningar längs 
Ångermanälven samt kompletterande fältundersökningar, utförda inom aktuell 
skredriskkartering. Bedömningar av framtida grundvattenförhållanden har bland annat 
baserats på modelleringen av portrycksnivåer i ett förändrat klimat för Ångermanälven 
(SGU, 2019). Förutsättningar för framtida grundvattenförhållanden beskrivs även i 
styrdokument 03ST003 (SGI, 2020b). Redovisning och analys av grundvatten- och 
portrycksförhållanden presenteras utförligt i Fördjupningsbilaga 3B: Grundvatten och 
portryck (SGI, 2022d). 

Grundvatten- och portrycksförhållanden längs Ångermanälven styrs, utöver klimatet, till 
stor del av områdets geologi och topografi och till viss del av regleringen av 
ytvattenståndet. 

6.2 Inventering av befintligt underlag 

6.2.1 Dagens klimat 

6.2.1.1 Ytvatten 

Data för ytvattenförhållanden har framförallt hämtats in från Uniper, Vattenfall, 
Vattenregleringsföretagen, SMHI, Länsstyrelsen Västernorrland och Sollefteå kommun. 
Data avser reglering, vattennivåer och vattendomar, vattendragskontroll, 
havsvattenstånd, samt enskilda utredningar om sedimenttransport och batymetri. 

6.2.1.2 Portryck och grundvattenförhållanden 

Data för grundvatten- och portrycksförhållanden har hämtats in från tidigare utförda 
undersökningar längs Ångermanälven. Det finns både kortare och längre mätserier 
avseende portrycks- och grundvattennivåer, i vissa mätstationer pågår mätningar 
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fortfarande. Inom ramen för Skredriskkartering Ångermanälven har ytterligare 
mätstationer för portrycks- och grundvattennivåer installerats. 

6.2.2 Framtida klimat 

6.2.2.1 Ytvatten 

För framtida flödesförhållanden inhämtades vattenföringsdata från SMHI:s S-HYPE-
modell samt flöden för klimatscenario RCP 8.5 från SMHI. Se vidare avsnitt 7.2 för 
inventering av tidigare underlag med hänsyn till erosionsanalys. 

6.2.2.2 Portryck och grundvattenförhållanden 

En utredning har utförts för att kunna bedöma portrycks- och grundvattennivåer med 
hänsyn till ett förändrat klimat år 2100 (SGU, 2019). Utgångspunkt har varit rapporten 
”Grundvattennivåer i ett förändrat klimat” (Rodhe, Lindström, & Dahnée, 2009). 
Utredningen har utförts genom en vidareutveckling av SMHI:s HBV-modell, GRV-
modellen, som utgår från att kalibrera befintliga mätserier mot meteorologiska 
klimatdata (Sundén, Maxe, & Dahnée, 2010) .  

Ur SGU:s utredning (SGU, 2019) kan förutsättningarna för Ångermanälven utläsas som: 

• Tidpunkten när de högsta portrycken infaller kommer att förskjutas så att de under 
perioden år 2069 till 2098 infaller mellan 20 och 40 dagar tidigare på året jämfört 
med referensperioden. 

• Tidpunkten när de lägsta portrycken inträffar beräknas inte förskjutas nämnvärt. 
• Variationerna i portryck bedöms vara större i slutet av seklet (år 2069 till 2098) 

jämfört med referensperioden. För några mätpunkter kommer frekvensen av högre 
portryck att öka. 

Resultatet från SGU:s modellering presenteras som ett 30-årsmedelvärde av maxvärden, 
det vill säga naturliga variationer som förekommer mellan år har inte beaktats. Därför ska 
resultatet användas som en indikation över förändringarna, genom att titta på 
storleksordning och årstidsvariationer snarare än absoluta nivåer. 

6.3 Undersökningar 

6.3.1 Utförda undersökningar av ytvatten 

För att få en uppfattning om ytvattenförhållandena installerades tre grundvattenrör i 
strandkanten vid älven för att mäta älvens nivå. 

6.3.2 Utförda undersökningar av portrycks- och grundvattenförhållanden 

Instruktioner för hur grundvatten- och portrycksmätningar ska utföras har delgivits 
konsulten dels i ett styrdokument anpassat för Ångermanälven (SGI, 2020a), dels i 
samråd om lämpligt tillvägagångssätt för olika geologiska förhållanden. 

I tolv representativa sektioner längs Ångermanälven etapp 1 har portrycksmätare 
och/eller grundvattenrör installerats. Av de tolv sektionerna ligger fyra på älvens vänstra 
sida och åtta på älvens högra sida i förhållande till älvens längdmätning. Såväl 
portrycksmätare av fabrikat BAT som UMS har installerats. 
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Tabell 6-1. Sammanställning av typ och antal utförda hydrogeologiska undersökningar. 

Typ av undersökning Totalt antal 

Portrycksmätare (automatiska, pvt-mätare) 43 (fördelat på 10 mätstationer) 

Grundvattenrör 6 (fördelat på 6 mätstationer)* 

* Tre av dessa grundvattenrör installerades för att mäta vattennivån i älven. 

 

6.4 Beräkningsförutsättningar och analys 

6.4.1 Dagens klimat 

6.4.1.1 Ytvatten 

Ångermanälvens avrinningsområde täcker ca 32 000 km2 och är Sveriges tredje största 
älvsystem efter Göta älv och Torneälven. Älven är ca 460 km lång och har tre större 
biflöden: Vojmån, Fjällsjöälven och Faxälven. I Ångermanälvens avrinningssystem finns 
44 kraftverk. Älvflödet har som helhet en regleringsgrad som är 36,5% 
(vattenwebb.smhi.se). Älvens vattenföring framgår av Tabell 6-2. De tre nedersta 
kraftverken, Forsmo, Hjälta (Faxälven) och Sollefteå, är de som främst berör det 
skredriskkarterade området. Grundinformation om dessa framgår av Tabell 6-3. 

Tabell 6-2. Flödesstatistik för Ångermanälven mellan åren 2004 och 2020 (vattenwebb.smhi.se). 
Statistik baserad på stationskorrigerade dygnsmedelvärden. 

Flödesstatistik 

Ångermanälvens 
utlopp 

(Hammarsbron) 

Ångermanälven 
vid Forsmo 

utlopp 

Faxälvens 
utflöde till 

Ångermanälven 

Max 1610 m3/s 1370 m3/s 539 m3/s 

Min 91 m3/s 7 m3/s 32 m3/s 

Medel 506 m3/s 323 m3/s 171 m3/s 

Median 515 m3/s 319 m3/s 178 m3/s 

Stdv 205,4 m3/s 155,3 m3/s 63,8 m3/s 
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Tabell 6-3. Fakta Forsmo, Sollefteå och Hjälta kraftverk (vattenwebb.smhi.se). Höjdsystem: 
RH2000. 

 
Sollefteå 
kraftverk 

Forsmo 
kraftverk 

Hjältadammen 

År för första byggnation av 
dammenheten 

1966 1948 (ombyggd 
1957) 

1949 

Högsta dämningsgräns 
(enligt tillstånd) 

10,25 m 43,4 m 92,23 m 

Lägsta sänkningsgräns 
(enligt tillstånd) 

9 m 41,8 m 90 m 

Magasinsyta 2,9 km2 3 km2 1,8 km2 

Reglerbar volym (milj. m³). 
Magasinets volym mellan 
DG och SG 

Inget värde Inget värde Inget värde 

Regleringstyp för befintlig 
damm 

Reglerbart 
utskov 

Reglerbart 
utskov 

Reglerbart 
utskov 

Verksamhet Kraftproduktion Kraftproduktion Kraftproduktion 

 

6.4.1.2 Portryck och grundvattenförhållanden 

Grundvattensituationen varierar utmed Ångermanälven, bland annat beroende på 
variationer i jordlagerföljd, jorddjup, topografi och närhet till älven. Slänterna längs 
Ångermanälven karakteriseras av genomsläppliga jordar, sand och fast lagrad silt, som 
vilar på tätare och lösare lagrad silt eller siltig lera ovan genomsläpplig friktionsjord till 
stora djup. 

Sand- och siltlager som har avlagrats i den övre delen av jordprofilen kan sägas höra till 
en sjunkvattenzon, det vill säga inget permanent övre grundvattenmagasin bedöms 
förekomma. Lagret som benämns ”fast silt” är kapillärsugande och negativa portryck har 
huvudsakligen mätts upp i dessa jordlager. I lagret ”lös silt” kan lokala 
grundvattenmagasin förekomma. Underliggande ”friktionsjord” har god hydraulisk 
koppling med älvens vattennivå och kan sägas utgöra ett undre grundvattenmagasin.  

Portrycksprofilerna som använts i stabilitetsberäkningarna har tagits fram utifrån en 
konceptuell modell som grundar sig på utförda mätningar, se Styrdokument (SGI, 2020a) 
och Fördjupningsbilaga 3A: Använd metodik för parameterbestämning och 
stabilitetsberäkning (SGI, 2022c). Modellen utgår från tre typfall av jordlagerföljder, (se 
även kapitel 5.5.1). 

För en typsektion som utgörs av jordlagerföljden: ”fast silt”, eventuellt överlagrad av 
sand, ovan ”lös silt”, som vilar på ”friktionsjord” där friktionsjordens överyta är belägen 
över älvens nivå, används portrycksförhållanden enligt portrycksfall 1, se exempel i Figur 
6-1. 
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Figur 6-1  Konceptuell modell för portrycksfall 1. 
 

För portrycksfall 2 antas endast en grundvattenakvifär förekomma i jordprofilen. Detta 
portrycksfall bedöms gälla för jordprofiler som utgörs av ”fast silt” eller sand, som vilar på 
”lös silt” ovan ”friktionsjord”, där friktionsjordens överkant och den lösa siltens 
underkant ligger under älvens nivå, se exempel i Figur 6-2.  
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Figur 6-2  Konceptuell modell för portrycksfall 2. 
 

Portrycksfall 3 bygger på den konceptuella modellen angiven i styrdokumentet (SGI, 
2020a) och gäller för en jordlagerföljd som utgörs av sand ovan ”fast silt”, där den fasta 
siltens underkant ligger under älvens nivå. I de sektioner där jordlagerföljd enligt 
portrycksfall 3 finns saknas portrycksmätningar. 

Portrycksprofilen som används i beräkningarna ska avse dagens klimatförhållanden. Den 
valda profilen baseras därför på maximalt uppmätta portryck, med ett visst påslag för att 
ta hänsyn till att årsmax kan ha varit högre under tidigare år, enligt indikation från 
tidigare mätningar. 

För utförlig redovisning av resultatet av mätningarna och analys av grundvatten- och 
portrycksförhållandena se (SGI, 2022d). 
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6.4.2 Framtida klimat 

6.4.2.1 Ytvatten 

Hydrologiska tidsserier fram till år 2100 togs fram genom hydrologiska 
modellberäkningar och med hänsyn till effekter av klimatförändring på temperatur, 
nederbörd och avdunstning fram till år 2100, samt i kombination med regleringen av 
älven. Se vidare i avsnitt 7.6 Hydrologiska tidsserier fram till år 2100. 

Effekten av klimatförändringen innebär att flödena generellt sänks. Minskningen är störst 
för de låga flödena medan de högre flödena är mindre påverkade. Om samma 
flödesreglering som gäller idag även kommer att gälla år 2100 kommer effekten av 
klimatförändringen på flödet att överskuggas av flödesregleringen, om den kvarstår på 
samma sätt som idag. 

6.4.2.2 Portrycks- och grundvattenförhållanden 

Den modellering som SGU har utfört visar att den största ökningen av maximala portryck 
sker i de mätpunkter som ligger ytligast (SGU, 2019). För djupare liggande mätpunkter 
har ingen tydlig tendens kunnat observeras. I beräkningar för framtida 
klimatförhållanden ansätts, utifrån tidigare mätningar, en ökning på 8 kPa i portryck i 
lager med positiva portryck, genom hela jordprofilen (SGI, 2020b). I lager där negativa 
tryck kan förekomma ansätts portrycket till noll och anpassning mot lager med positiva 
tryck görs. Grundvattenytans läge i det undre grundvattenmagasinet höjs med 0,6 m 
(SGI, 2020b). 
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7 Älverosion  

 

I detta kapitel beskrivs den erosion som verkar på älvens botten och 
undervattenslänter, här kallad älverosion. Erosion uppstår till följd av den kraft 
som vattenflödet och därmed vattenhastigheten ger upphov till på de ytliga 
bottensedimenten. Erosion, såväl som deposition, påverkar slänternas geometri 
över tid, vilket har betydelse för släntstabiliteten. 

7.1 Inledning 

Med älverosion avses här den erosion som orsakas av älven under vattenytan. Varken 
erosion på slänten ovan vattenytan, av markytan eller inre erosion genom 
grundvattenflöde har ingått. Erosion av markytan beskrivs i kapitel 8 Yterosion. 

Syftet var att identifiera områden längs Ångermanälven som är känsliga för bank- och 
bottenerosion. samt att prognostisera bottennära och strandnära erosion fram till år 2100 
med hänsyn till effekt av klimatförändring. Resultatet av erosionsprognostiseringen har 
utgjort underlag till stabilitets- och sannolikhetsberäkningarna med hänsyn till hur ett 
framtida klimat kan komma att påverka geometrin i älven genom erosion. 

Erosionsprognostisering har gjorts genom en sammanvägning av beräkningsresultat, 
geologiska förutsättningar, tolkade strandlinjeförskjutningar med flera underlag. 
Prognostiseringen omfattar tre delar, beskrivna i detalj i hänvisade referenser och i 
skredriskkarteringens Fördjupningsbilaga 3C: Metod för prognostisering av älverosion 
(SGI, 2022e):  

• Kartläggning av Ångermanälvens bottenförhållanden från Näsåker till Nyland  
(Nyberg, Bergman, & Zillén Snowball, 2016) (Bergman, 2018). 

• Kartläggning och beskrivning av älvens morfologiska utveckling (Kling, Nordblom, & 
Tjerry, 2018). 

• Hydrodynamisk och morfologisk modellering för perioden 2015-2100 (Nordblom, 
Tjerry, Bång, & Hernebring, 2019). 

7.2 Inventering av tidigare underlag 

Följande befintliga underlag har samlats in: 

• Lantmäteriets fastighetskarta. 
• Lantmäteriets höjdmodell (NH) med 2 meters upplösning. 
• Vattendomar från Nämforsen, Moforsen, Forsmo och Sollefteå kraftstationer, samt 

för Faxälven (kraftstationerna i Hjälta och Forsse) från respektive kraftbolag. 
• Arnborg (1957): Erosion Forms and Processes on the Bottom of the River 

Ångermanälven. The use of diving in fluvial-morphological investigations. 
Geografiska Annaler, vol 39, no 1. 

• Flygfoton från 1960, 1973, 2010, 2014 och 2016 från Lantmäteriet. 
• Kartering av skred ur SGI:s skreddatabas. 
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• Observerade tidsserier för flöden och vattennivåer från berörda kraftbolag. 
• Information om Sollefteå vattenkraftverk (geometriska data och uppgifter om 

reglering), samt uppströms vattenreglering. 
• Suspenderad sedimentkoncentration vid Nyland från SMHI. 
• Vattenföring från SMHI:s S-Hype. 
• Flöden för klimatscenario RCP 8.5 från SMHI. 

7.3 Framtaget underlag 

Framtaget underlag genom samverkansavtal mellan SGI och SGU: 

• SGU:s jordartskarta i digital form, samt SGU-rapport 2016:13 Geologisk beskrivning 
av Ångermanälvens dalgång (Smith & Mikko, 2016). 

• SGU-rapport 2016:14 Kartläggning av Ångermanälvens bottenförhållanden från 
Näsåker till Nyland (Nyberg, Bergman, & Zillén Snowball, 2016). I underlaget saknas 
data för grunda områden mindre än 3 m, oftast närmast stranden. 

7.4 Morfologisk utveckling 

En analys av den morfologiska utvecklingen har utförts av konsult (DHI) och redovisas i 
sin helhet i (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018) och omfattar de senaste 6 000 åren. Se 
även Del 3C: Metod för prognostisering av älverosion (SGI, 2022e).  

Det har skett betydande förändringar i Ångermanälvens form och planform under de 
senaste 4 000 åren och dessa processer pågår än idag. Ursprungligen utgick 
Ångermanälven från ett stort flätflodsystem som sträckte sig tvärs över dalgången. Med 
landhöjningen sjönk basnivån för vattendraget, vilket innebar att Ångermanälven 
övergick från att domineras av deposition till erosion i området mellan Faxälvens 
mynning ned till strax nedströms Sollefteå. I området förekommer många generationer av 
skred som bildats under de senaste 2 000 åren. 

Utbyggnaden av vattenkraft längs älven har inneburit förlust av bottentransporten och 
därmed förlust/förändring av sedimentbankar och förlust av finare sediment. 
Omförflyttning av sedimentbankar leder till att strömfåran (eng. thalweg) pressat mot 
fårans kant där nya sedimentbankar uppstår och det i sin tur leder till att nya platser för 
skred uppstår. I motsats deaktiveras platser där strömfåran tidigare låg. 

Resultaten av strandlinjeförändringen tyder på att den morfologiska aktiviteten i älven 
har reducerats sedan 1960 (dvs. efter att Sollefteå kraftstation anlades). I och med 
kraftstationernas reglering av flödet har de höga flödena reducerats i frekvens, samtidigt 
som en mycket omfattande korttidsreglering har införts. Dessa förändringar är mycket 
större än klimatförändringarna under de senaste 2000 åren. 

7.5 Hydrodynamisk och morfologisk modellering 

7.5.1 Metod 

Arbetet utfördes av konsult (DHI) och finns redovisat i sin helhet i DHI:s rapport 
(Nordblom, Tjerry, Bång, & Hernebring, 2019) och sammanfattad i Fördjupningsbilaga 
Del 3C: Metod för prognostisering av älverosion (SGI, 2022e). 
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För att prognostisera framtida erosion upprättades en integrerad hydrodynamisk och 
morfologisk modell. En hydrodynamisk simulering ger information om vattendynamiken 
vid olika flöden, såsom vattendjup och krafter. En morfologisk simulering ger information 
om hur vattnets kraft över tid förändrar geometrin i vattendraget. För att simulera 
effekterna av klimatförändring togs hydrologiska tidsserier fram till år 2100. Det gjordes 
genom hydrologiska modellberäkningar och med hänsyn till effekter av 
klimatförändringen på temperatur, nederbörd och avdunstning fram till år 2100, samt 
nuvarande reglering av älven. 

En morfologisk modellering gjordes för sträckan Sollefteå kraftstation till Nyland. För 
sträckan Faxälven till Sollefteå gjordes enbart hydrodynamisk modellering. Detta på 
grund av stora osäkerheter i dataunderlaget, inklusive bristen på data för beskrivning av 
bottensedimenten inom undersökningsområdet och uppströms sedimenttillförsel. 
Observera att effekter av dammar uppströms Sollefteå inte har ingått i analysen (i 
Ångermanälvens avrinningsområde som inbegriper Faxälven, Fjällsjöälven, Vängelälven 
och Ångermanälven finns 16 magasin och 44 kraftverk). 

7.5.2 Resultat 

Sträckan Faxälven till Sollefteå (kraftdammsreservoar): Hydrodynamik 

Hjälta kraftverk togs i bruk 1949 och Sollefteå kraftverk år 1966. Batymetrin i området 
antyder att morfologin formades av tappningen från Hjälta kraftverk innan Sollefteå 
kraftverk byggdes, och har till stor del varit inaktiv sedan dess. Det förekommer dock viss 
erosion. Områden som tidigare låg över vattenytan har hamnat under vatten och har 
därmed utsatts för erosion efter byggandet av Sollefteå. Den morfologiska aktiviteten har 
därefter konstaterats vara låg. 

Sträckan Sollefteå-Nyland: Erosion 2015-2100 

Simulering av erosion i nedströmsänden visar upp till cirka 1 m erosion. Det är en 
konservativ uppskattning, vilket innebär att det är en hög erosionsuppskattning. 
Simuleringen visar också att det sker en successiv armering av botten, men takten och 
mängden är osäker. Erosionshastigheten blir mindre med tiden. 

Sträckan Sollefteå-Nyland: Effekt av klimatförändring 2015-2100 

I Ångermanälven har de höga flödena reducerats i frekvens samtidigt som en mycket 
omfattande korttidsreglering har införts. Dessa förändringar är mycket större än älvens 
förändring under de senaste 2 000 åren. 

Effekten av klimatförändringen innebär att flödena sjunker generellt, även om 
minskningen är störst för låga flöden när sedimenttransporten också är låg, medan högre 
flöden är mindre påverkade. Klimatförändringens långsiktiga påverkan på 
jämviktsförhållandet för älvbotten blir mycket marginell. Effekten av klimatförändring 
kommer att sakta ner erosionshastigheten och leda till något mindre erosion av grövre 
material, vilket innebär att bottenytan efter 85 år blir något mindre armerad. 

Sammantaget har klimatförändringen en mycket mindre effekt än flödesregleringen 
eftersom klimatförändringen till stor del absorberas av systemets flödesreglering 
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(nettoändringen i flödeshydrografen på grund av klimatförändringen var enligt 
simuleringen mindre än nettoändringen p.g.a. regleringen). 

Prognostiserad/simulerad förändring av batymetrin framgår översiktligt av Figur 7-1. 

 

Figur 7-1. Figuren illustrerar hur resultaten av beräknad batymetri, dvs. nivån för älvbotten, 
redovisas: beräknad batymetri för 2015 (övre) och 2100 (mitten), samt förändringen i bottennivå 
mellan 2015 och 2100 (nedre). Från Nordblom o.a. (2019). (På x- och y-axeln anges 
koordinater.) 

 

7.6 Underlag till klimatberäkning för skredsannolikhet 

Utifrån resultatet av prognostiserad erosion valdes ett antal av de geotekniska 
beräkningssektionerna ut som kan väntas få betydande förändringar i geometrin till följd 
av erosion fram till år 2100. Utöver dessa sektioner rekommenderades att 
klimatberäkningar även görs för ett antal utpekade mellanliggande sektioner, så kallade 
ö-sektioner. Dessa sektioner valdes framförallt ut utifrån storlek på erosionen men också 
med hänsyn till närliggande byggnader och infrastruktur. Totalt rekommenderades 19 
sektioner för klimatberäkning. Se vidare kapitel 9, avsnitt 9.2.5 för stabilitetsberäkningar 
utförda med hänsyn till klimat 2100.  
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8 Yterosion  

I detta kapitel redovisas hur yterosion kan kopplas som utlösande faktor för 
olika typer av jordrörelser, samt en bedömning av hur långt bakåt ett skred kan 
breda ut sig. Yterosion avser erosion av markytan till följd av exempelvis regn, 
ytavrinning och infiltrerande regnvatten, tjälprocesser m.m. I siltslänter 
inverkar denna typ av erosion på stabiliteten och kan vara en utlösande faktor 
för skred. Jämförelser görs mellan inträffade skred och beräknad stabilitet vid 
de väderförhållanden som förekom vid skredtillfället. 

 

Detta kapitel utgör en sammanfattning av Fördjupningsbilaga, Del 3D: Utlösande 
faktorer för jordrörelser (SGI, 2022f). 

8.1 Utlösande faktorer för skred 

8.1.1 Analys av inträffade jordrörelser 

Genom en studie av dokumenterade händelser/jordrörelser i slänterna längs 
Ångermanälven, såsom skred, sättningar och erosion, har möjliga utlösande faktorer för 
skred analyserats. Sollefteå kommun har från år 1999 fört en skredliggare där olika 
händelser/jordrörelser har dokumenterats och lagts in i kartor. Rapporterna i 
skredliggaren innehåller i många fall beskrivningar och foton som gör att det går att dra 
slutsatser om vad som utlöst händelsen. Utifrån skredliggaren listades ett antal tänkbara 
skredutlösande faktorer i en tabell, och för de händelser där det gick att få fram 
informationen om den skredutlösande faktorn från tillgängligt underlag noterades detta i 
tabellen. 

Utlösande faktorer har kunnat bedömas för 46 jordrörelser som finns med i 
Skredliggaren. Fördelningen av de olika utlösande faktorerna framgår av Figur 8-1. 
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Figur 8-1  Bedömda utlösande faktorer för analyserade jordrörelser i Sollefteå kommun från år 
1999 till 2017. 
 

Utifrån analysen av jordrörelserna bedöms majoriteten vara skred eller slamströmmar. 
Det bedöms också att det ofta är flera än en utlösande faktor som inverkar till dessa 
jordrörelser. Fler än en utlösande faktor har bedömts vara närvarande vid närmare 
hälften av jordrörelserna. Ytvatten och snösmältning bedöms inverka till flest 
jordrörelser, men även läckage på ledningar, tjällossning och upplag bedöms inverka till 
ett stort antal jordrörelser. Flest jordrörelser har inträffat i april – maj i samband med 
snösmältningen, vilket stämmer väl med att snösmältning och tjällossning har en stor 
inverkan. Under vintermånaderna, då marken är tjälad och täckt av snö, har minst antal 
jordrörelser inträffat. Majoriteten av jordrörelserna har inträffat i den övre delen av 
slänten, vid släntkrönet. Detta stödjer resultatet av analysen att det främst är faktorer 
som har en påverkan på den övre delen av slänten som utlöser skred och inte faktorer i 
den nedre delen, som erosion i älven. 

8.1.2 Jämförelse mellan beräknad stabilitet och inträffade skred 

Utlösande faktorer för skred har också analyserats genom att jämföra inträffade skred 
med beräknad stabilitet för de förhållanden som rådde vid tidpunkten för skredet. Dessa 
förhållanden är klimat/väderdata som temperatur, nederbörd, snödjup samt portryck. 
Skred som dokumenterats i skredliggaren har varit utgångspunkten i denna analys. En 
förutsättning var att geotekniska undersökningar utförts i anslutning till skredet. Endast 
för ett fåtal inträffade skred har tillräckligt med information funnits tillgängligt för att en 
analys skulle vara möjlig att genomföra. Dessa skred har inträffat i anslutning till 
sektionerna 33/600V (2018-05-07), 33/500H (2003-04-05) och i en sidoravin i 
anslutning till sektion 26/200H (2016-05-18), se (SGI, 2022f). De två förstnämnda 
skreden beskrivs kortfattat nedan. 
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I sektion 33/600V hade geotekniska undersökningar genomförts och portrycksmätare 
installerats innan skredet inträffade 2018-05-07. Det innebar att uppmätta portryck hade 
mätts under en längre tid innan skredet. Stabilitetsberäkningar genomfördes dels för 
portrycksförhållandena under normala förhållanden, dels för portrycksförhållandena 
precis innan skredet inträffade. Beräkningarna visar att stabiliteten i aktuell sektion är låg 
och att ökningen i portryck veckorna innan skredet sänker den beräknade 
säkerhetsfaktorn från att ligga en bit över ett, till strax under ett. Detta tyder på att 
portrycket är avgörande för stabiliteten i den aktuella slänten. Det kan också noteras att 
denna ökning i portryck ser ut att sammanfalla med minskningen av snödjup under tiden 
innan skred, vilket innebär att det kan ha varit en ökning av smältvatten i marken. 

Sektion 33/500H ligger i ett område där ett flertal liknande skred inträffat. Någon 
bedömd orsak till skredet som inträffade 2003-04-05 anges inte i skredliggaren, men 
skredet skedde i samband med tjällossningen på våren (enligt uppgift hos SMHI om 
temperatur för aktuell period). Perioden innan skredet visade inga större mängder 
nederbörd, men dagarna innan skredet föll 0 – 4 mm nederbörd per dag (SMHI). I 
anslutning till sektionen har inga portrycksmätningar utförts. Med antagande om att 
tjällossning kunde vara en utlösande faktor för skredet modellerades ett ökat portryck i 
släntens yttre delar. Spår av erosion i släntens nedre del syntes på foton i skredliggaren, 
varför även beräkningar utfördes med antagande om erosion. Resultatet av 
beräkningarna visar relativt god samstämmighet med den aktuella skredhändelsen. 
Beräkningarna visar att stabiliteten i aktuell sektion är låg och att det simulerade 
portrycket orsakat av tjällossningen sänker den beräknade säkerhetsfaktorn från att ligga 
strax under ett, till strax under 0,6. Detta tyder på att ytliga portryck orsakade av 
tjällossning skulle kunna vara avgörande för stabiliteten i den aktuella slänten. Enbart 
erosion i släntens nedre del förändrar inte säkerhetsfaktorn nämnvärt. 

8.2 Skredutbredning 

Skreden längs tidigare karterade vattendrag skiljer sig i jämförelse med skreden längs 
Ångermanälven avseende storlek och hur långt bakåt skreden utbreder sig. Detta beror 
bland annat på olika geologi, där de tidigare vattendragen har en stor utbredning med 
finkorniga jordar av lera och Ångermanälven stora mäktigheter av silt tillsammans med 
grövre jordar såsom sand och grus m.m. 

För att klarlägga utbredningen av inträffade skred längs Ångermanälven gjordes tidigt en 
analys av befintliga skredärr längs älven, från Nyland där älven utmynnar i Bottenhavet 
till Näsåker i nordväst, en sträcka på 79 km. Denna analys gjordes i GIS med underlag 
såsom skredärr (SGU), NH-data, terrängskuggning, topografisk karta och flygfoto 
(Lantmäteriet) (Sjödell, 2016). Analysen visade att vid Ångermanälvens mynning, där 
slänthöjden är liten, är den maximala skredutbredningen ca 1:15, dvs. motsvarande 
skredutbredningen i kvicklera vid de tidigare karterade vattendragen Norsälven och 
Säveån. Längs den resterande delen av älven är den maximala utbredningen av skreden 
mindre, med lutning mellan 1:5 och 1:8 från släntfot och in mot land (Sjödell, 2016). I 
Figur 8-2 visas en principskiss över vad som menas med en viss lutning (skärningslinje) 
från släntfot och in över land. 
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För att kunna jämföra utbredningen hos identifierade skredärr längs Ångermanälven med 
de lutningar som tillämpats vid SGI:s tidigare skredriskkarteringar för skred i kvicklera, 
beställdes lutningsanalyser från SGU. Lutningsanalyserna omfattade lutningarna 1:5, 1:8, 
1:10, 1:15 och 1:20 för högsta filtrering (n7) och jordarter enligt ”worst case” (SGU, 
2014). Högsta filtrering innebär att avlånga former, som vägar, med viss cellstorlek 
filtreras bort. Hänsyn togs också till älvbottens batymetri (bottnens topografi). Resultatet 
av analysen lades in som lager i GIS för jämförelse av utbredning hos olika skredtyper och 
ravinbildningar längs älven. 

En jämförelse mellan utbredning av skredärr inom etapp 1 längs Ångermanälven 
(längdmätning km 19/000 till 44/000) och resultatet av lutningsanalyserna visar att i 
stort sett samtliga skred i de branta slänterna på sträckan ligger inom 
utbredningsområdet för lutningsanalys 1:5. Därför beställdes kompletterande 
lutningsanalyser från SGU med lutning 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 (igen) för att studera hur 
skredärren förhåller sig till brantare lutningar (SGU, 2020). Principen för 
lutningsanalyserna för lutningarna 1:2 och 1:3 visas i Figur 8-2. 

Figur 8-2  Princip för lutningsanalyser för bedömning av möjlig skredutbredning, exempel för 
lutning 1:2 och 1:3. 

Vid en genomgång av befintliga skredärr och jämförelse med lutningsanalysen kan man 
konstatera att flakskred inträffar inom lutningen 1:3, se exempel i Figur 8-3. Även i det 
fall där ett första flakskred har inträffat bedöms senare skred inte ha gått längre bak än 
1:3. Några mindre droppskred faller utanför 1:3-lutningen. Droppskreden har av DHI 
bedömts orsakade av jordströmmar (slamströmmar) där skredärret hålls öppet av mindre 
efterföljande skred eller erosion genom ytavrinning (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018). 
Droppskreden skulle alltså kunna utvecklas vidare och skulle kunna ses som ett 
förstadium till raviner. Olika typer av skred och andra jordrörelser visas i Figur 4-5. 

Utifrån analysen dras följande slutsatser: 

• Flakskred inträffar inom lutningsanalysens lutning 1:3.
• Förstadium till ravinbildning, såsom droppskred, kan sträcka sig längre bak än 1:3

men inte längre än 1:4. Vår bedömning är att det första stadiet troligen sker inom
lutningen 1:3 och att erosion och mindre skredsläpp därefter orsakar en
bakåtgripande rörelse.
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Figur 8-3  Exempel på område vid Sollefteå som visar utbredning av befintliga skredärr jämfört 
med lutning 1:2 och 1:3.  
 

8.3 Indelning i karakteristiska områden 

De geologiska förhållandena inom Etapp 1 längs med Ångermanälven uppvisar en relativt 
stor variation. I den sydöstra delen är slänterna förhållandevis flacka, medan de i den 
nordvästra delen är höga och branta. Inom vissa delområden finns en koncentration av 
flakskred, i andra huvudsakligen raviner och inom andra bara enstaka skred eller raviner. 
Som ett komplement till indelningen i typområden utifrån flygburen resistivitetsmätning 
TEM, (Persson L. , 2020), se kapitel 5.3 och Figur 5-4, har en subjektiv indelning gjorts i 
karakteristiska områden baserat på olika geologiska och topografiska faktorer. Syftet var 
att se hur en sådan indelning blir jämfört med typområdesindelningen, och vilka 
sammanfallande faktorer respektive vilka skillnader som kan noteras mellan de olika 
metoderna. 

Bedömningen av karakteristiska områden gjordes utifrån underlag i GIS såsom 
Lantmäteriets NH-data, SGU:s jordartskarta (1:50 000), SGU:s Jordskred och raviner, 
rapport samt GIS-data från Analys av geomorfologi och skred längs Ångermanälven,  
(Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018) samt Sollefteå kommuns Skredliggare (Gullersbo, 
2017). 

Indelningen i karakteristiska områden gjordes genom en subjektiv bedömning utifrån 
tillgängligt GIS-underlag av följande topografiska och geologiska faktorer 

• Släntens utseende. Om den är flack eller brant, hög eller låg. 
• Mängden skredärr (flakskred, droppskred), stora raviner, övriga raviner eller en 

kombination av några av dessa typer av jordrörelser. 
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• Händelser/jordrörelser dokumenterade i Skredliggaren.
• Vilken jordart som finns ytligt: lera/silt eller älvsediment grovsilt eller älvsediment

sand.
• Närhet till berg/fastmark (morän).

En jämförelse visar att indelningen i karakteristiska områden från topografiska och 
geologiska faktorer stämmer relativt väl med typområden från resistivitetsmätning med 
TEM (Persson L. , 2020). I de flesta fall finns en gräns mellan två typområden från TEM 
ungefär i samma läge som en gräns mellan två karakteristiska områden (utifrån topografi 
och geologi). Däremot är flera av de karakteristiska områdena större och kan ibland 
omfatta två eller tre olika typområden från TEM-mätning. Ett exempel på indelning i 
karakteristiska områden visas i Figur 8-4. 

Figur 8-4  Kartutsnitt med exempel på den indelning i karakteristiska områden som genomförts i 
studien. I kartorna syns skredärr (lila (magenta) och blå), raviner (gröna och svarta) och objekt 
från Skredliggaren (röda stjärnor) uppritade på jordartskartan (SGU). Bottentopografi samt 
längdmätning syns i älvfåran. 
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9 Släntstabilitet 

Släntstabiliteten har beräknats i 25 sektioner utmed Ångermanälven. Som 
underlag för beräkningarna har nyttjats indelning i typområden samt resultat 
från sonderingar, störda och ostörda prover samt portrycksmätningar. 
Stabilitetsberäkningarna är gjorda för dagens och för framtida 
klimatförhållanden. Beräkningarna utgör underlag till sannolikhetsanalysen. 

9.1 Inledning 

Släntstabilitetsutredningen har utförts av konsulten Tyréns och nedan beskrivs 
utredningen i stora drag. För detaljerad beskrivning hänvisas till Beräknings-
PM/Geoteknik daterad 2021-03-01 (Tyréns, 2021a). Beräkningar för klimat år 2100 
redovisas i detalj i PM Geoteknik, daterad 2021-02-01 (Tyréns, 2021b), 

Totalt har släntstabiliteten beräknats i 25 undersökta sektioner och i fem kompletterande 
sektioner, så kallade ö-sektioner.  

9.2 Beräkningsförutsättningar 

9.2.1 Indelning i geologiska områden 

I skredriskkarteringen är det nödvändigt att kunna generalisera beskrivningen av 
stabilitetsförhållandena längs olika delsträckor som kan vara 1 till 2 km långa. Inom 
dessa delsträckor råder ”likartad” geologisk sammansättning och topografi. Genom att 
utföra flygburen resistivitetsmätning (TEM) har så kallade typområden identifierats, se 
kapitel 5 samt Fördjupningsbilaga 3A: Använd metodik för parameterbestämning och 
stabilitetsberäkning (SGI, 2022c). Dessa typområden jämfördes med karaktäristiska 
områden utifrån topografiska och geologiska faktorer, se avsnitt 8.3. Då de stämde 
relativt väl överens användes typområdena som underlag för att undersöka och klarlägga 
stabilitetsförhållandena i de utvalda 31 sektionerna. Som regel representerades varje 
typområde av en undersökningssektion.  

9.2.2 Beräknade sektioner 

Släntstabiliteten har beräknats i 25 av de 31 undersökta sektionerna. Undersökningarna 
visade att i sex av sektionerna utgjordes jordlagren av fast lagrad friktionsjord eller endast 
tunna lager av ”lös silt” och detta i kombination med delvis låg släntlutning gjorde att 
dessa sektioner bedömdes ha en tillfredsställande stabilitet och därmed fanns inget behov 
av stabilitetsberäkningar för dessa.   

I de fall där det är mycket skiftande topografiska förhållanden inom de valda typområden 
som undersökts, har de utförda stabilitetsberäkningarna för de undersökta sektionerna 
inte bedömts räcka för att generalisera stabilitetsförhållandena. Stabilitetsberäkningar 
har därför utförts i sex kompletterande sektioner, så kallade ö-sektioner. I ö-sektionerna 
saknas geotekniska undersökningar vilket gör att jordlagerindelning och parametrar har 
antagits utifrån närliggande undersökta sektioner. Sektionernas lägen framgår dels av 
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Figur 5-5 och Tabell 9-4, dels av kartorna i Del 1 (SGI, 2022a). En vidare beskrivning av 
förutsättningarna för beräkningarna för dagens klimatförhållanden ges i avsnitt 9.2.5. 

I utvalda sektioner har även klimatets påverkan på stabiliteten på grund av älverosion och 
ökade por- och grundvattentryck fram till år 2100, beräknats. För 
beräkningsförutsättningar för framtida klimat, se avsnitt 9.3.3.  

Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 9-4. 

9.2.3 Val av materialegenskaper 

Beräkningsparametrarna har bestämts utifrån den metodik som beskrivs översiktligt i 
kapitel 5 och mer detaljerat i Del 3A: Metodik för parameterbestämning och 
stabilitetsberäkning (SGI, 2022c). 

9.2.3.1 Dränerad skjuvhållfasthet, sand 

För sand har friktionsvinkeln 36° använts mellan 0 och 6 m djup och därunder 34,4°. 

9.2.3.2 Odränerad skjuvhållfasthet för ”lös silt” 

Följande samband för den odränerade skjuvhållfastheten har använts:  

𝑐𝑐𝑢𝑢 = 5,03 ∙ 𝜎𝜎𝑣𝑣0
0,49

Eftersom beräkningsprogrammet endast kan hantera linjär tillväxt av skjuvhållfastheten 
mot djupet så har potensfunktionen ovan förenklats till tre linjära trender mot djupet 
enligt Tabell 9-1. 

Tabell 9-1. Redovisning av medelvärdet för skjuvhållfasthet mot djupet, linjära 
hållfasthetstrender. 

Djup under markytan (m) Cu,valt

5-15 46 kPa + 3,4 kPa/m 

15-25 80 kPa + 2,25 kPa/m 

>25 102,5 kPa + 1,85 kPa/m 

9.2.3.3 Dränerad skjuvhållfasthet för ”lös silt” 

Följande värden har använts för ”lös silt”: 

Friktionsvinkel: φ’=36,5° 

Kohesionsintercept: c’= 5,5 kPa 

9.2.3.4 Dränerad skjuvhållfasthet för ”fast silt” 

För ”fast silt” antas inget kohesionsintercept finnas. Friktionsvinkeln har utvärderats med 

samma undersökningsmetoder och utvärderingsprinciper som för ”lös silt” till φ̅’= 37°.  

9.2.3.5 Dränerad skjuvhållfasthet för ”friktionsjord”. 

För ”friktionsjorden” har friktionsvinkeln 42° antagits gälla generellt. 
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9.2.3.6 Skrymdensitet 

Skrymdensiteten har valts utefter indelning av karakteristiskt jordlager enligt Tabell 9-2. 

Tabell 9-2. Sammanställning av de skrymdensiteter som använts i stabilitetsberäkningarna. 

Karakteristiskt 
jordlager 

Skrymdensitet (t/m3) 

Naturfuktig  
(inte helt 
vattenmättad) 

Vattenmättad 

”Sand” 1,70 1,80 

”Lös silt” 1,80 1,90 

”Fast silt” 1,80 1,90 

”Fast friktionsjord” 2,0 2,2 

9.2.4 Laster 

Vid beräkningarna har inga ytlaster från byggnader eller trafiklast från väg och järnväg 
tagits med då beräkningssektionen ska vara representativ för hela typområdet. 

9.2.5 Dagens klimat 

Stabilitetsberäkningar för dagens klimat har utförts i 31 sektioner enligt Tabell 9-4. 

Karakteristiska ytvattennivåer i Ångermanälven har tagits fram i samband med den 
hydrodynamiska modelleringen som DHI utfört, se avsnitt 7.5. Vid beräkningarna har 
medelvattenytan, MW, använts då det i allmänhet är dränerade parametrar som varit 
dimensionerande och brottet då som regel är av långtidskaraktär. 

Grundvattennivån i den undre akvifären bedöms i beräkningssektionerna utifrån högsta 
högvattenytan, HHW, i Ångermanälven utifrån DHI:s hydrodynamiska modellering, se 
avsnitt 7.5. Valet tar sin utgångspunkt från en situation med period med höga 
grundvattennivåer i friktionsjorden till följd av infiltration och hög vattennivå i älven. 
Kort därefter sjunker vattennivån i älven. Eftersom en viss tröghet finns i friktionsjordens 
hydrauliska system, kommer grundvattennivån att sjunka långsamt. Då vattennivån i 
älven varierar med relativt stor amplitud och på kort tid, bedöms medelvattennivån 
motsvara ett vattenstånd med lång varaktighet. 

Portrycket (både positivt och negativt) har uppmätts i åtta sektioner. Portrycket har i 
regel uppmätts med positiva värden i den ”lösa silten” och negativa i den ”fasta silten”.  
Inför portrycksmätningarna togs konceptuella portrycksprofiler fram som en hjälp inför 
installation av portrycksspetsar, se kapitel 6.3. Utifrån mätningarna har uppmätta 
maxvärden använts för att ta fram portrycksprofiler i de sektioner där 
portrycksmätningar har gjorts. Ett visst påslag på maxportrycket har gjorts för att ta 
hänsyn till tidigare uppmätta årsvariationer enligt (SGI, 2020a). Portrycket antas vara 
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noll från släntytan till 1 m djup och därefter växa in i slänten med en hydrostatisk 
tryckfördelning (10 kPa/m). Inga negativa portryck antas råda mellan 0 och 3 m djup 
under markytan. 

Utifrån mätningarna har den ursprungliga konceptuella profilen justerats. Tre typprofiler 
har tagits fram och använts i de beräkningssektioner, där portrycksmätningar saknas. 
Detta beskrivs närmare i Fördjupningsbilaga 3A: Metodik för parameterbestämning och 
stabilitetsberäkning (SGI, 2022c). Ett exempel på modellerat portryck i vid 
stabilitetsberäkning redovisas i Figur 9-1. 

Figur 9-1. Portrycksmodell i stabilitetsberäkning i sektion 26/200H (portrycksfall 1). Värden 
angivna i kPa (Tyréns, 2021a). 

I Figur 9-1 är isobarer med 10 kPa indelning av portrycket utritat. Av figuren syns att det 
är positiva tryck inneslutna i det ”lösa” siltlagret. I den ”fasta” silten ovanför det ”lösa” 
siltlagret uppstår kapillärsugning och därmed uppstår istället negativa portryck. Av Figur 
9-1 framgår även att portrycken är noll närmast markytan och att portrycket växer sedan
till inåt slänten och mot djupet. I ”friktionsjorden” under sedimenten finns en undre
akvifär som står i förbindelse med älven.

9.2.6 Framtida klimat 

9.2.6.1 Studerade sektioner 

Stabilitetsberäkningar för ett förändrat klimat har utförts i de sektioner, totalt 19, där 
klimatförändringen bedöms få en betydande påverkan på stabiliteten. För de övriga 
sektionerna (12) där stabiliteten redan för dagens förhållanden å ena sidan är mycket låg 
(nära brottgränsen) eller å andra sidan mycket hög, förändras inte bedömningen av 
stabilitetsförhållandena nämnvärt med förändrat klimat. 
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9.2.6.2 Ytvatten, portryck och grundvattennivåer 

För beräkningarna har MW i Ångermanälven använts såväl för dagens som för ett klimat 
år 2100. 

SGU har på uppdrag av SGI gjort en prognos av portryck för år 2100 (SGU, 2019). Det 
klimatscenario som använts är RCP 8,5 (IPCC, 2013). Resultatet av prognosen visade att 
det maximala portrycket för år 2100 kan öka med upp till 6 à 8 kPa jämfört med dagens 
förhållanden, men att ökningen förmodligen minskar med jorddjupet. 

För stabilitetsberäkningar har ett påslag på 8 kPa gjorts för positiva portryck och negativa 
portryck har satts till 0 kPa för att motsvara ett portryck år 2100, se vidare avsnitt 6.4.2.2 
samt (SGI, 2020b). Grundvattenytan i den undre akvifären har höjts med 0,6 m jämfört 
med antagandena om dagens nivå. Närmast släntytan har nollnivån antagits vara belägen 
ca 0,5 m under markytan, dvs en höjning med en halvmeter jämfört med dagens 
förhållanden. 

9.2.6.3 Bottenerosion 

DHI har på uppdrag av SGI prognostiserat bottenerosion för Ångermanälven och 
redovisat bottennivåer (batymetri) för nuvarande förhållanden år 2015 och en 
prognosticering för framtida förhållanden år 2100 (Nordblom, Tjerry, Bång, & 
Hernebring, 2019). Ett exempel på beräkningssektion med prognosticerad erosion och 
deposition i jämförelse med dagens bottennivåer visas i Figur 9-2. 

Figur 9-2. Exempel på modellering med hänsyn till prognosticerade erosions- och 
depositionsområden i en stabilitetsberäkningssektion för scenario år 2100 (Tyréns, 2021a). 

9.3 Analys och resultat 

9.3.1 Beräkningsmetod 

Släntstabiliteten har beräknats utifrån riktlinjer i styrdokument 03ST002 (SGI, 2020a) 
och beräkningarna har utförts med totalsäkerhetmetoden för både dränerad och 
kombinerad analys. Beräkningsfall med enbart odränerat brott i glidytor för lagret ”lös 
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silt” bedöms inte vara representativa då dessa glidytor blir mycket stora och det stöds inte 
av hur skred sett ut historiskt inom området. För att undvika alltför ytliga glidytor har 
dessa styrts genom att glidytorna startar minst 3 m bakom släntkrönet och glidytorna 
måste vara minst 2 m djupa. 

Beräkningarna redovisas med kritisk glidyta tillsammans med en ”safety map”, där 
glidytor med olika säkerhetsfaktor redovisas från den mest kritiska och upp till 
säkerhetsfaktorn F=1,6. Portrycket har ansatts med diskreta punkter och 
stabilitetsberäkningsprogrammet interpolerar automatiskt mellan dessa så att en 
tvådimensionell portrycksmodell erhålls. Ett exempel på resultat av utförd 
stabilitetsberäkning ges i Figur 9-3, där den kritiska glidytan uppnår en säkerhetsfaktor 
på 1,04. 

Figur 9-3. Resultat av utförd stabilitetsberäkning i 26/200H med dränerad analys. 
Säkerhetsfaktorn för den kritiska glidytan uppgår till 1,04. (Tyréns, 2021a) 

9.3.2 Stabilitetsförhållanden i dagens klimat 

Släntstabiliteten längs Ångermanälven är till stor del dålig, vilket de många skredärren 
indikerar. Inom området har närmare 80 flakskred identifierats, vilket är en vanlig 
skredform, särskilt i de högsta och brantaste niporna (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018). 
Närmare etappgränsen i sydost (km 19/000 – km 25/000) är det en relativt låg 
skredfrekvens i ”modern” tid, och här är också slänterna lägre och flackare jämfört med 
resterande delar av sträckan. Längs den vänstra sidan (sydvästra sidan) av älven mellan 
km ca 36/000 och ca 40/000 är markytan flack, jordlagren i regel fasta och området är ett 
”inaktivt” område med goda stabilitetsförhållanden. 

Stabilitetsförhållandena inom utredningsområdet har bedömts utifrån erhållen 
säkerhetsfaktor för respektive sektion (som är vald som representativ för ett geologiskt 
typområde) och med hjälp av IEG:s tillämpningsdokument (IEG, 2010).  
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I Tabell 9-3 framgår erforderliga säkerhetsfaktorer för olika utredningsnivåer och 
markanvändning enligt angivet tillämpningsdokument. Stabilitetsutredningen bedöms 
uppfylla villkoren för en ”översiktlig” utredningsnivå när man ser till hela 
utredningsområdet längs Ångermanälven, men i de undersökta sektionerna bedöms 
utredningen uppnå minst ”detaljerad” nivå. 

I de flesta glidyteberäkningar som utförts innefattar även den kombinerade analysen en 
helt dränerad brottsituation och dessa beräkningar ska därför jämföras med kravet för 
dränerad analys.  

Vid den översiktliga områdesbedömningen av stabilitetsförhållandena innebär ”låg 
stabilitet” att säkerhetsfaktorn ligger under 1,1,”otillfredsställande stabilitet” att 
säkerhetsfaktorn ligger under 1,5 och ”tillfredsställande stabilitet” att säkerhetsfaktorn 
ligger över 1,5. Med ”låg stabilitet” avses en stabilitetsituation där risken för skred/ras 
bedöms vara påtaglig. 

Tabell 9-3. Val erforderlig säkerhetsfaktor, från IEG rapport 4:2010 
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Erhållna säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 9-4 samt i Figur 9-4. Den beräknade 
släntstabiliteten varierar inom området till följd av variation i markytans lutning, 
jordlagrens sammansättning och mäktighet samt portryck och grundvattennivåer. 

Beräkningarna visar att stabiliteten är ”otillfredsställande” för 24 av de 36 studerade 
sektionerna. I 13 av dessa sektioner uppgår säkerhetsfaktorn till mellan 0,9 och 1,1, det 
vill säga ”låg stabilitet”. Dessa är belägna från ca km 26/000 till ca 41/000.  

Beräknade sektioner med ”tillfredsställande stabilitet”, det vill säga F>1,5, finns till större 
del mellan km 19/000 och km 26/000, och enstaka mellan km 29/000 och km 31/000.  

För sektioner med ”låg stabilitet” skiljer sig inte beräkningsresultatet mellan dränerad 
och kombinerad analys nämnvärt. För sektioner med ”otillfredsställande” och 
”tillfredsställande stabilitet” finns det enstaka där skillnaden i resultat mellan dränerad 
och kombinerad analys är stor. 

Figur 9-4. Beräknade säkerhetsfaktorer och längdmätning, dränerad och kombinerad analys 
(längdmätning ökar från öster mot väster, dvs från höger till vänster i figuren). 

9.3.3 Stabilitetsförhållanden i ett framtida klimat 

Släntstabiliteten har beräknats för framtida förhållanden som kan antas gälla år 2100 och 
med de effekter som klimatförändringen bedöms kunna resultera i. De faktorer som 
bedöms ha störst betydelse för den framtida stabiliteten är erosion vid älvbotten samt 
förändrade (ökade) portryck och grundvattennivåer i slänten Beräkningarna har utförts i 
ett urval av de beräkningssektioner som gjorts för dagens klimat.  

Det bör observeras att de beräknade förändringarna av säkerhetsfaktorerna är mycket 
osäkra och lokalt kan såväl större som mindre förändringar bli aktuella. Förändringen i 
säkerhetsfaktor beror, förutom på erosionen och portryck/grundvattennivåer även på 
eventuell förändrad markanvändning med tillkommande marklaster och markarbeten, se 
även avsnitt 8.1. 
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Detaljerade beskrivningar av antagna förhållanden och resultaten från 
stabilitetsberäkningarna för dagens klimat finns redovisade i PM Geoteknik (Tyréns, 
2021b). I Tabell 9-4 nedan redovisas beräkningsresultaten per sektion, för nutida klimat 
och klimat år 2100 samt procentuell förändring av säkerhetsfaktorn mellan dessa. Av 
beräkningsresultaten kan man se att skillnaden mellan dränerad och kombinerad analys 
för klimat 2100 generellt sett är liten. Detta beror på att dränerat brott dominerar i den 
kombinerade analysen.  

I Figur 9-5 redovisas beräknade säkerhetsfaktorer för dagens klimat respektive klimat år 
2100 längs utredningssträckan (dränerad analys) och där kan man visuellt studera 
förändringen i säkerhetsfaktor genom att jämföra längden på staplarna. 

9.3.4 Erhållna säkerhetsfaktorer 

Erhållna säkerhetsfaktorer för de undersökta och beräknade sektionerna samt för ö-
sektionerna, för dagens klimat och för förhållandena år 2100 redovisas i Tabell 9-4 
nedan. 

Mellan km ca 19/100 och ca 26/000 påverkar erosionen i Ångermanälven 
stabilitetsförhållandena. Längre uppströms är det enbart förändrade portryck som 
påverkar stabiliteten. Anledningarna till detta är flera. I en del sektioner är de lösa 
sedimentens underyta belägna en bit ovanför Ångermanälvens nivå och att glidytorna inte 
”når” ned till älven. Mellan km 30/000 och km 38/500 förväntas en begränsad erosion 
ske. För delen uppströms Sollefteå kraftstation, km 38/500 – km 44/000 förväntas ingen 
erosion alls ske till följd av regleringen av älven (Nordblom, Tjerry, Bång, & Hernebring, 
2019). 

Vid etappgränsen (km 19/100H) erhålls en relativt stor förändring av säkerhetsfaktorn, 
från dagens klimat till klimat år 2100, vilket är kopplat både till erosion och ökat 
portryck. Mellan km ca 30/000 och ca 36/900 finns beräkningssektioner med mycket låga 
säkerhetsfaktorer och för dessa sektioner har inte klimatpåverkan beräknats. Detta beror 
på att sektionerna redan har en mycket låg säkerhet och därför bedöms vara mycket 
känsliga för klimatpåverkan. 

Störst förändringar i säkerhetsfaktor erhålls generellt sett inom delen uppströms 
kraftverket (km 38/500 à 44/000) där resultaten visar på mellan 10 och 22 % sänkning av 
säkerhetsfaktorn fram till år 2100 på grund av höjda grundvatten- och portryck. Visuellt 
kan förändringen ses i staplarna i Figur 9-5. 
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Tabell 9-4. Erhållna säkerhetsfaktorer, för dagens klimat och för klimat år 2100 samt den 
procentuella förändringen mellan dessa. Blåmarkerade sektionsnamn markerar att det är en ö-
sektion (icke undersökt sektion). Rödmarkerade värden innebär att värdet understiger krav enligt 
IEG 4:2010 för ”översiktlig utredning” och ”befintlig bebyggelse och anläggning”. 

Beräkningssektion,  
längdmätning (km), 
höger/vänster sida 

Dagens klimat Klimat 2100 Procentuell 
förändring (%)  

Fcφ Fkomb Fcφ Fkomb ∆Fcφ/∆Fkomb  

19/100H 1,62 1,62 1,33 1,33 -18/-18 
19/400V 1,68 1,67 1,63 1,63 -3/-2 
20/150V ö-sektion 1,12 1,12 1,12 1,12 0/0 
21/100H ö-sektion 1,10 1,10    
21/900V 1,53 1,53 1,53 1,53 0/0 
22/000H 1,27 1,21 1,22 1,20 -4/-1 
23/000V Ej beräknad 

   

24/000H 1,35 1,35 1,28 1,28 -5/-5 
24700H 1,61 1,50 1,45 1,45 -10/-3 
24/700V Ej beräknad 

   

25/700V 1,85 1,58 1,85 1,53 0/-3 
26/200H 1,04 1,04 - - -/- 
28/100H 0,97 0,97 - - -/- 
26/100V ö-sektion 1,10 1,10 1,10 1,10 0/0 
28/000V ö-sektion 1,90 1,52    
28/500V 1,22 1,22 1,08 1,08 -12/-12 
29/100V 2,44 2,42 - - -/- 
29/300H 1,15 1,15 0,97 0,97 -16/-16 
30/200V Ej beräknad. 

   

30/500H 1,76 1,75 1,55 1,54 -12/-12 

31/300H 1,14 1,09 1,02 1,02 -11/-6 
32/800V Ej beräknad. 

 
- - 

33/500H 0,95 0,92 - - -/- 
33/600V 0,86 0,86 - - -/- 
34/150H 1,05 1,05 - - -/- 
34/500V 0,88 0,88 - - -/- 
35/200H Ej beräknad 

 
- - 

35/750V ö-sektion 0,94 0,93 - - -/- 
36/900H 1,23 1,23 1,02 1,02 -17/-17 
37/600H 0,97 0,97 - - -/- 
37/900V Ej beräknad 

 
- - 

40/700H 1,02 1,02 - - -/- 
41/200V 1,06 1,06 0,94 0,94 -11/-11 
41/400H 1,17 1,17 1,04 1,04 -11/-11 
42/000H 1,39 1,19 1,14 1,14 -18/-4 
42/040V ö-sektion 1,10 1,10 0,90 0,90 -18/-18 
42/200V 1,33 1,25 1,04 1,03 -222/-118 
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Figur 9-5. Beräknade säkerhetsfaktorer, dagens klimat respektive klimat år 2100, dränerad 
analys (längdmätning ökar från öster mot väster, dvs från höger till vänster i figuren). 
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10 Sannolikhetsanalys 

I detta kapitel beskrivs översiktligt förutsättningar för de sannolikhets-
beräkningar som utförts för bedömning av sannolikheten för skred. Resultaten 
från sannolikhetsberäkningarna presenteras för både dagens och för ett 
framtida klimat. Här redogörs för identifierade osäkerheter som rör geoteknisk 
modell och parameterval, samt aspekter som påverkat ritningen av 
sannolikhetskartan.  

10.1 Inledning 

Inför arbetet med skredriskkartering längs Ångermanälven gjordes inledningsvis en 
bedömning att de tidigare nyttjade metoderna baserade på stabilitetsanalyser, 
Punktskattningsmetoden, PEM, alternativt First order reliability method, Form, skulle 
vara svårare att tillämpa för detta utredningsområde. Bedömningen var även att det med 
dessa metoder skulle vara svårare att erhålla ett relevant beräkningsresultat. Det var 
framför allt osäkerheten relaterad till kvantifieringen av portryckets och grundvattnets 
storlek och variation i siltjorden, som föranledde detta. Inledningsvis antogs även att det 
därutöver skulle i) råda brist på nödvändiga indata i form av representativa 
materialparametrar, lagerindelning, och typområden samt att ii) indata skulle beskrivas 
med stora osäkerheter. Samtliga osäkerheter i indata i kombination med en geologi som 
inte alltid låter sig generaliseras och än mindre hanteras som en mer beprövad lerjord, 
motiverade tanken att det fanns ett behov av att hitta en alternativ metodik för 
sannolikhetsberäkningar. En metodik som är lämplig och anpassad efter tillgängliga 
geotekniska data för Ångermanälvens utredningsområde. 

Innan arbetet med att utvärdera och välja en lämplig metodik för 
sannolikhetsberäkningar påbörjades, låg som förslag att en kvalitativ metodik, som 
nyttjar ett mer subjektivt tillvägagångssätt vid värdering av sannolikhet för skred skulle 
användas, en metod med skredindikatorer. Inledningsvis utfördes därför en studie inför 
framtagandet av lämplig metod med skredindikator och en jämförelse med PEM. Valet av 
metod föll slutligen på tidigare använd metod, PEM. 

För sannolikhetsanalysen i Ångermanälven har således punktskattningsmetoden (PEM) 
använts och en kort beskrivning av denna metod samt en beskrivning av arbetsgången 
återfinns i Fördjupningsbilagan, Del 3E: Metodikval sannolikhetsberäkning (SGI, 2022g). 
Däri finns även en beskrivning av studien av metoden med skredindikatorer och en 
redovisning av jämförelse mellan denna metod, PEM och Monte Carlo-simulering. I 
fördjupningsbilagan finns även en redogörelse för resonemanget som motiverade det 
slutgiltiga valet av PEM som beräkningsmetod för sannolikhetsbedömningarna. 
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10.2 Utförda PEM-beräkningar 

Sannolikhetsberäkningar har utförts för dagens klimat samt för ett framtida klimat. När 
den dränerade analysen ansetts dimensionerande, har parametrarna dränerad 

skjuvhållfasthet och tunghet (φ’, c’, γ) behandlats som stokastiska parametrar och övriga 
som deterministiska. För de fall när den kombinerade analysen ansetts dimensionerande 

har parametrarna odränerad och dränerad skjuvhållfasthet samt tunghet (cu, φ’, c’, γ) 
behandlats som stokastiska parametrar och övriga som deterministiska. De val av 
materialparametrar som gjorts finns beskrivna i kapitel 9.2.3. De val av 
variationskoefficienter som gjorts för respektive materialparameter finns beskrivna i 
Tabell 2-1 i Fördjupningsbilaga 3E (SGI, 2022g). I Tabell 10-1 nedan sammanfattas dessa 
val.  

I (SGI, 2022g) beskrivs hur sannolikhetsberäkningarna, inklusive val av indata och 
parametrar har gjorts. I kapitel 3 beskrivs hur val av scenarier för ett framtida klimat har 
gjorts. 

Tabell 10-1  Använda variationskoefficienter för respektive lager och stokastisk parameter. Notera 
att cu beskrivs med en ickelinjär funktion mot djupet och att variationskoefficienten därmed också 
varierar ickelinjärt mot djupet. I tabellen visas exempel för utvalda nivåer. 

Jordlager 

Stokastisk 
parameter och ev 

djup [m] 

Medelvärde 
µ 

Variations-
koefficient 

V  
[%] 

L1: Sand φ' [°] 
0-6 m 
>6 m 

 
36 

34,4  

4 

γ 
[kN/m3] 

17 3 

L2: Lös Silt φ' [°] 36,5 3 

c' [kPa] 5,5 61 

cu [kPa] 
5 m 
15 m 
25 m 
35 m 

 
46 
80 
103 
121 

 
19 
13 
11 
9 

γ 
[kN/m3] 

19 3 

L3: Fast Silt φ' [°] 37 5 

γ/γm [kN/m3] 18/19 3 

L4: 
Friktionsjord 

φ' [°] 42 4 

γm [kN/m3] 22 3 
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10.2.1 Dagens klimat 

Totalt 31 sektioner har beräknats med punktskattningsmetoden och med indata från 
stabilitetsberäkningarna. Av dessa sektioner utgör sex stycken sektioner så kallade ö-
sektioner. En ö-sektion avser en sektion som inte faller inom de topografiska 
förutsättningar som beskriver det typområde sektionen befinner sig inom och därför 
kräver en särskild bedömning (se även 9.2.2). För 24 sektioner bedömdes den dränerade 
analysen vara styrande, se fördjupningsbilaga 3E (SGI, 2022g), för resonemang kring val 
av styrande analys, och för fem sektioner bedömdes den kombinerade analysen vara 
dimensionerande. Två sektioner (24700H och 25700V) beräknades både med dränerad 
och med kombinerad analys, eftersom det inledningsvis var svårt att avgöra vilken analys 
som skulle betraktas som den styrande analysen. 

För sektion 24700H visade beräkningsresultaten från den dränerade analysen att 
sektionen hamnade i sannolikhetsklass SK1 och beräkningsresultaten från den 
kombinerade analysen SK2. Resultaten från den kombinerade analysen pekade alltså på 
en högre sannolikhetsklass, varför den kombinerade analysen slutligen ansågs styrande. 

För sektion 25700V visade beräkningsresultaten från såväl den dränerade som 
kombinerade analysen att sektionen hamnade i sannolikhetsklass SK1. Även för denna 
sektion ansågs den kombinerade analysen vara styrande, då beräkningsresultaten från 
denna analys gav ett resultat närmare en högre säkerhetsklass än beräkningsresultatet 
från den dränerade analysen. 

PEM-beräkningar har genomförts med den styrande analysen och resultatet erhålls som 
ett medelvärde för beräknad säkerhetsfaktor med tillhörande variationskoefficient och 
brottsannolikhet. En sammanfattning av beräkningsresultaten ges i Tabell 10-2. 

I några fall har det erhållna medelvärdet för den beräknade säkerhetsfaktorn skilt sig från 
den säkerhetsfaktor som beräknats med den konventionella stabilitetsanalysen i 
Slope/W. En förklaringsgrund till detta är att andra glidytor antagits mest kritiska för en 
del av beräkningsfallen jämfört med den konventionella stabilitetsanalysens kritiska 
glidyta. Detta leder till att säkerhetsfaktorerna som medelvärdet baseras på kan ha 
beräknats för olika glidytor. Gränserna för de olika sannolikhetsklasserna har beräknats 
utifrån medelvärdet för säkerhetsfaktorn medan uppritningen på kartan har skett utifrån 
säkerhetsfaktorn beräknad med den konventionella stabilitetsanalysen. 
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Tabell 10-2  Sammanfattning av beräkningsresultat från utförda PEM-beräkningar. Styrande 
analys; kombinerad (komb) eller dränerad (drän), medelvärde för beräknad säkerhetsfaktor 
(Fmedel), variationskoefficient för säkerhetsfaktorn (VF), brottsannolikhet (pf) samt bedömd 
sannolikhetsklass (SK). 

Sektion Styrande analys Fmedel VF [%] pf SK 
19100H Drän 1,58 8 3E-08 1 
19400V Drän 1,64 10 4E-07 1 
20150V Ö Drän 1,12 6 6E-03 4 
21100H Ö Drän 1,10 12 2E-01 5 
21900V Drän 1,53 6 6E-18 1 
22000H Komb 1,17 8 3E-02 4 
24000H Drän 1,33 13 2E-02 4 
24700H Komb 1,45 9 6E-06 2 
25700V Komb 1,58 9 1E-07 1 
26100V Ö Drän 1,15 6 7E-04 3 
26200H Drän 1,04 10 4E-01 5 
28100H Drän 0,97 6 8E-01 5 
28000V Ö Drän 1,90 10 2E-11 1 
28500V Drän 1,21 10 3E-02 4 
29100V Drän 2,44 12 4E-13 1 
29300H Drän 1,15 8 6E-02 4 
30500H  Komb 1,73 13 8E-06 1 
31300H Komb 1,11 6 1E-02 4 
33500H Drän 0,95 6 9E-01 5 
33600V Drän 0,86 17 8E-01 5 
34150H Drän 1,05 12 4E-01 5 
34500V Drän 0,88 6 1E+00 5 
35750V Ö Drän 0,94 10 8E-01 5 
36900H Drän 1,23 9 1E-02 4 
37600H Drän 0,97 7 7E-01 5 
40700H Drän 1,01 6 4E-01 5 
41200V Drän 1,06 6 2E-01 5 
41400H Drän 1,17 9 5E-02 4 
42000H Drän 1,19 8 2E-02 4 
42040V Ö Drän 1,10 9 1E-01 5 
42200V Drän 1,23 8 5E-03 3 

 

10.2.2 Framtida klimat 

För totalt 19 sektioner har beräkningar utförts för ett framtida klimat. Av dessa sektioner 
utgör tre stycken sektioner så kallade ö-sektioner. Klimatberäkning utfördes för samtliga 
sektioner både med dränerad och kombinerad analys och för fallen erosion, förhöjt 
grundvatten och portryck samt kombinationen av erosion och förhöjt grundvatten och 
portryck. Efter klimatberäkning utfördes en ny bedömning av vilken analys som var 
styrande, utifrån samma principer som för dagens situation. För alla utom två sektioner, 
sektion 19100H och 30500H, har samma fall ansetts styrande. Därtill gjordes en 
bedömning av styrande klimatpåverkan (erosion, förhöjt grundvatten och portryck eller 
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kombinationen av dessa). I de fall beskrivna klimatpåverkansfaktorer inte påverkade 
beräknad säkerhetsfaktor, bedömdes sektionen inte vara känslig för klimatpåverkan. I de 
fall beskriven erosion eller förhöjt grundvatten och portryck påverkade beräknad 
säkerhetsfaktor bedömdes den med störst påverkan vara styrande. I de fall 
kombinationen av klimatpåverkansfaktorerna ytterligare påverkade beräknad 
säkerhetsfaktor bedömdes kombinationen vara styrande. 

PEM-beräkningar har utförts för bedömd styrande analys och bedömd styrande 
klimatpåverkansfaktor (ingen, erosion, förhöjt grundvatten och portryck eller 
kombinationen av dessa) för att beskriva ett framtida klimatscenario. Eventuell osäkerhet 
i dessa framtida antaganden har inte inkluderats i sannolikhetsberäkningarna, utan 
klimatpåverkan har ansatts deterministiskt i genomförda PEM-beräkningar. En 
sammanfattning av beräkningsresultaten ges i Tabell 10-3. 

Tabell 10-3  Sammanfattning av beräkningsresultat från utförda PEM-beräkningar för ett framtida 
klimat. Styrande analys; kombinerad (komb) eller dränerad (drän), medelvärde för beräknad 
säkerhetsfaktor (Fmedel), variationskoefficient för säkerhetsfaktorn (VF), brottsannolikhet (pf), 
bedömd sannolikhetsklass (SK), samt styrande klimatpåverkan; ingen, erosion, förhöjt 
grundvatten och portryck (gv+pt) eller kombinationen av dessa (komb). 

Sektion 
Styrande analys Fmedel VF 

[%] 
pf SK Klimat-

påverkan 
19100H Komb 1,35 8 2E-04 3 Komb 
19400V Drän 1,57 11 4E-05 2 Gv+pt 
20150V Ö Drän 1,12 6 6E-03 4 Ingen 
21900V Drän 1,53 6 6E-18 1 Ingen 
22000H Komb 1,15 8 4E-02 4 Komb 
24000H Drän 1,27 14 5E-02 4 Gv+pt 
24700H Komb 1,38 10 4E-04 3 Komb 
25700V Komb 1,53 9 6E-07 1 Erosion 
26100V Ö Drän 1,15 6 7E-04 3 Ingen 
28500V Drän 1,08 11 3E-01 5 Gv+pt 
29300H Drän 0,97 10 7E-01 5 Gv+pt 
30500H Drän 1,55 14 9E-04 3 Gv+pt 
31300H Komb 1,01 9 5E-01 5 Gv+pt 
36900H Drän 1,00 11 5E-01 5 Gv+pt 
41200V Drän 0,94 7 8E-01 5 Gv+pt 
41400H Drän 1,04 11 4E-01 5 Gv+pt 
42000H Komb 1,14 7 3E-02 4 Ingen 
42040V Ö Drän 0,9 10 9E-01 5 Gv+pt 
42200V Komb 1,03 8 4E-01 5 Gv+pt 
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10.3 Resultat och analys 

10.3.1 Dagens klimat 

I Figur 10-1 och Tabell 10-4 visas hur antalet bedömda sannolikhetsklasser fördelar sig 
längs utförd längdmätning. Generellt visar beräkningsresultatet på fler 
beräkningssektioner i de högre sannolikhetsklasserna SK4 och SK5 än i de lägre SK1, SK2 
och SK3. Fram till ungefär längdmätning 32/000 har den vänstra (södra sidan) av älven      
något fler beräknade sektioner tillhörande de lägre sannolikhetsklasserna SK1-SK3, 
jämfört med den norra sidan som har något fler sektioner tillhörande de högre 
sannolikhetsklasserna SK4-SK5. Efter längdmätning 32/000 återfinns inga 
stabilitetsberäkningar med resultat inom de lägre sannolikhetsklasserna SK1 och SK2, 
varken för norra eller södra sidan av älven. För hela etapp 1 finns det dock även 
representativa sektioner som bedömts som stabila utan beräkning och därmed bedömts 
tillhöra sannolikhetsklass SK1. 

 

Figur 10-1  Fördelning av bedömda sannolikhetsklasser längs med utförd längdmätning för 
beräknade sektioner (längdmätning ökar från öster mot väster). 
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Tabell 10-4  Fördelning av antal beräknade sektioner och sannolikhetsklasser mellan norra och 
södra sidan av älven för beräknade sektioner. 

 SK5 SK4 SK3 SK2 SK1 

Norra sidan, H 7 7 0 1 2 

Södra sidan, V 5 2 2 0 5 

Totalt 12 9 2 1 7 

 

I Tabell 10-5 sammanfattas hur långt bakom släntkrön som sannolikhetsklass SK1 nås. 
Generellt sett kan det anses att sannolikhetsklass SK1 uppnås inom ett relativt kort 
avstånd från släntkrön. För knappt 60% av de bedömda slänterna uppnås SK1 inom 20 m 
från släntkrön och för ytterligare 20%, dvs. drygt 80% av de bedömda slänterna uppnås 
SK1 inom 40 m från släntkrön. För sektioner med över 60 m till SK1, sektion 24000H och 
24700H, kan detta troligen delvis förklaras av sektionens geometri. Terrängen i dessa 
sektioner stiger även bakom den främre branta slänten invid älven, istället för som i 
övriga fall där marken är relativt plan ovan släntkrön. Avståndet till sannolikhetsklass 1 
ger ingen tydlig skillnad mellan norra och södra delarna av älven, se Figur 10-2. Det är 
inte heller så att en högre sannolikhetsklass invid släntkrön alltid innebär ett längre 
avstånd till SK1 än en lägre sannolikhetsklass invid släntkrön, se Figur 10-3. En 
jämförelse mellan de geologiska typområdena ger heller inte ett tydligt samband mellan 
ett längre respektive kortare avstånd till SK1 för olika typområden, se Figur 10-4. 

 

Tabell 10-5  Avstånd från släntkrön till sannolikhetsklass SK1 för beräknade sektioner. 
Kumulativ/ackumulerad fördelning av antal beräknade sektioner som uppnår sannolikhetsklass 
SK1 inom respektive avstånd. 

Avstånd från 
släntkrön till 
SK1 [m] 

Kumulativt antal 
beräknade sektioner 

% 

0 7 23 

<10 9 29 

<20 18 58 

<40 25 81 

<80 30 97 

<110 31 100 
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Figur 10-2  Avstånd från släntkrön till sannolikhetsklass SK1. Fördelning mellan norra (H) och 
södra (V) sidan av älven för beräknade sektioner (längdmätning ökar från öster mot väster). 

 

Figur 10-3  Avstånd från släntkrön till sannolikhetsklass SK1. Fördelning mellan de olika 
sannolikhetsklasserna SK1-SK5 för beräknade sektioner (längdmätning ökar från öster mot 
väster). 
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Figur 10-4  Avstånd från släntkrön till sannolikhetsklass SK1 för beräknade sektioner. Fördelning 
mellan de olika geologiska typområdena (längdmätning ökar från öster mot väster). 

 

10.3.2 Framtida klimat 

Vid beräkning av klimatets inverkan på stabilitetsförhållandena erhålls lägre (alternativt 
oförändrade) beräknade säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott, vilket innebär en direkt 
påverkan på sannolikheten och sannolikhetsklassen. 

I Figur 10-5 redovisas den beräknade förändringen av sannolikhetsklass mellan dagens 
situation och år 2100, där hänsyn tagits till en antagen styrande klimatpåverkan (erosion, 
förhöjt grundvatten och portryck eller kombinationen av dessa). 
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Figur 10-5  Förändring av sannolikhetsklass mellan dagens situation och år 2100 för beräknade 
sektioner. Av skaltekniska skäl saknas en punkt i diagrammet. Punkten hör till en 
beräkningssektion på södra sidan, V och har den beräknade brottsannolikheten 6E-18 både för 
dagens situation och för år 2100. 

 

Skredsannolikhetens känslighet för klimatpåverkan delas upp i tre klasser enligt Tabell 
10-6 och beskrivs nedan. 

Liten påverkan: Klimatförändringen innebär ingen förändring av sannolikhetsklass. 

Måttlig påverkan: Klimatförändringen innebär att sannolikhetsklassen förändras upp till 
ett steg i områden med låg sannolikhet (klass S1-S2) i dagens klimat, medan det för 
områden med viss till påtaglig sannolikhet (klass S3-S5) förändras med upp till ett halvt 
steg. 

Stor påverkan: Klimatförändringen innebär att sannolikhetsklassen förändras med mer 
än ett steg i områden med låg sannolikhet (klass S1-S2) i dagens klimat och mer än ett 
halvt steg i områden med viss till påtaglig sannolikhet (klass S3-S5). 

Notera att bedömning av förändring i sannolikhetsklass avseende klimatpåverkan baseras 
på en teoretisk decimal. Se Figur 10-5 för förtydligande avseende förändring av 
sannolikhetsklass mellan dagens situation och år 2100. Observera att områden som 
bedömts tillhöra den högsta sannolikhetsklassen (S5) i dagens i dagens situation inte kan 
få en högre sannolikhetsklass till följd av klimatpåverkan.  
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Tabell 10-6 Bedömningsgrunder för klimatpåverkan baserat på förändring av sannolikhetsklass.  

Skredsannolikhetens 
känslighet för 
klimatpåverkan 

Sannolikhetsklass  
S1-S2 

Sannolikhetsklass  
S3-S5 

 Förändring i sannolikhetsklass mellan dagens situation 
och år 2100 

Liten påverkan ingen ingen 

Måttlig påverkan ≤1 ≤0,5 

Stor påverkan >1 >0,5 

 

I Tabell 10-7 visas en sammanställning över fördelningen av styrande klimatpåverkan; 
ingen, erosion, förhöjt grundvatten och portryck (gv+pt) eller kombinationen av dessa 
(komb) mot bedömd klimatpåverkan (liten, måttlig eller stor) för samtliga 
klimatberäknade sektioner. Det framgår att förhöjt grundvatten och portryck är den 
dominerande styrande klimatfaktorn och att denna klimatfaktor i 10 av 11 fall även 
bedöms ha stor klimatpåverkan. 
 

Tabell 10-7  Sammanställning av fördelning av styrande klimatpåverkan; ingen, erosion, förhöjt 
grundvatten och portryck (gv+pt) eller kombinationen av dessa (komb) mot bedömd 
klimatpåverkan (liten, måttlig eller stor) för samtliga klimatberäknade sektioner. Norra sidan 
(H)/södra sidan (V) 

 Ingen Erosion Gv+pt Komb Totalt 

Liten påverkan  1 (H) 
3 (V) 

   4 

Måttlig påverkan   1 (V) 1 (H) 1 (H) 3 

Stor påverkan    5 (H) 
5 (V) 

2(H) 12 

Totalt 4 1 11 3  

 

Icke klimatberäknade sektioner som bedömts tillhöra den högsta sannolikhetsklassen 
(S5) i dagens situation har bedömts få en ”Stor påverkan” till följd av klimatet. Övriga 
sektioner som inte klimatberäknats har tillhört sannolikhetsklass S1 i dagens situation 
och bedömts få en ”Liten påverkan” till följd av klimatet.  

En sammanfattning av den bedömda känsligheten för klimatpåverkan ges i Tabell 10-8. 
För 10 delsträckor har inga stabilitets-, sannolikhets- eller klimatberäkningar utförts. 
Stabiliteten inom dessa områden har bedömts som tillfredsställande och påverkan från 
klimatet har bedömts som liten. 
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Tabell 10-8  Sammanfattning av bedömd känslighet för klimatpåverkan för delsträckor längs 
norra (H) respektive södra (V) sidan av Ångermanälven, samt vilken beräkningssektion som 
bedömningen grundar sig på. 

Längdmätning 
[km] 

 
Södra (V) sidan 

Representativ 
klimatsektion  
(se bilaga 1) 

 
Norra (H) sidan 

Representativ 
klimatsektion 
(se bilaga 1) 

19000-20050 S 19400V S 19100H 

20050-20900 L Ö20150V S 19100H 

20900-21350 L 21900V S 19100H 

21350-22300 L 21900V M 22000H 

22300-23500 L 23000V ej beräkn. M 22000H 

23500-23900 L 23000V M 24000H 

23900-24200 L 24700V ej beräkn. M 24000H 

24200-24900 L 24700V S 24700H 

24900-25250 M 25700V S 24700H 

25250-25800 M 25700V S 26200H 

25800-26700 L Ö26100V S 26200H 

26700-27500 L Ö26100V S 28100H 

27500-28400 L Ö28000V S 28100H 

28400-28700 S 28500V S 28100H 

28700-29500 L 29100V S 29300H 

29500-29800 L 30200V ej beräkn. S 29300H 

29800-31000 L 30200V S 30500H 

31000-31500 L 30200V S 31300H 

31500-31900 L 32800V ej beräkn. S 31300H 

31900-33350 L 32800V ej beräkn. S 33500H 

33350-33750 S 33600V S 33500H 

33750-34150 S 33600V S 34150H 

34150-34300 S 34500V S 34150H 

34300-35450 S 34500V L 35200H ej beräkn. 

35450-36200 S Ö35750V L 35200H ej beräkn. 

36200-37300 L 37900V ej beräkn. S 36900H 

37300-38300 L 37900V ej beräkn. S 37600H 

38300-41100 L 37900V ej beräkn. S 40700H 

41100-41400 S 41200V S 41400H 

41400-41900 S 42200V S 41400H 

41900-44000 S 42200V L 42000H 
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I Figur 10-6 visas hur bedömd känslighet för klimatpåverkan fördelar sig längs utförd 
längdmätning för beräknade sektioner med bedömd klimatpåverkan (representativa 
klimatsektioner) listade i Tabell 10-8. Generellt visar bedömningen på fler 
beräkningssektioner med bedömd stor känslighet för klimatpåverkan än bedömd liten 
känslighet för klimatpåverkan. Fram till ungefär längdmätning 30/000 har den södra 
sidan av älven något fler sektioner med bedömd liten känslighet för klimatpåverkan 
jämfört med den norra sidan som har något fler sektioner med bedömd stor känslighet för 
klimatpåverkan. Efter längdmätning 30/000 återfinns i (med ett undantag) inga sektioner 
med bedömd liten eller måttlig känslighet för klimatpåverkan, varken för norra eller 
södra sidan av älven. För hela längdmätningen finns det dock även representativa 
sektioner som bedömts som stabila utan beräkning och därmed bedömts få liten 
klimatpåverkan. 

 
Figur 10-6  Fördelning av bedömd känslighet för klimatpåverkan längs med utförd längdmätning 
för beräknade sektioner. 

 

10.4 Osäkerheter och förutsättningar 

10.4.1 Beräkningar och bedömningar 

En geoteknisk modell utgör alltid en approximation av verkliga förhållanden, vilket 
ofrånkomligen leder till att modellen uppvisar viss osäkerhet. Flera olika typer av 
modellfel kan förekomma och fel kan introduceras både genom de (parameter)val som 
görs och genom val att inte inkludera eller bortse från vissa faktorer i beräkningarna. De 
osäkerheter som förekommer inklusive de som inte kunnat kvantifieras och inkluderas i 
beräkningarna har ändå betydelse och påverkar beräkningsresultatet, klassningen och 
kartbilden. Även relevansen av stabilitets- och sannolikhetsberäkningarna är beroende av 
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detta. I Bilaga 3 i Fördjupningsbilaga 3E (SGI, 2022g) illustreras hur gränser för olika 
sannolikhetsklasser ändras som en effekt av att osäkerheter inte beskrivs och inkluderas i 
beräkningarna. Nedan beskrivs ett antal osäkerheter som har identifierats under arbetet 
men inte inkluderats i beräkningarna. 

Osäkerhet i geoteknisk modell och parameterval 

• Glidytans form och storlek. En osäkerhet är kopplad till svårigheten att bedöma 
och välja styrande beräkningsfall och styrande glidyta. Osäkerheten är dels 
kopplad till korrektheten i gjorda bedömningar av tänkbara skredförlopp och 
vilken typ av analys (dränerad eller kombinerad) som bedömts vara 
avgörande/styrande för skredförloppet.  
Osäkerhet finns även i val av kritisk glidyta. Ett val har gjorts att PEM-
beräkningen kan baseras på säkerhetsfaktorer beräknade för kritiska glidytor 
som skiljer sig i läge från den mest kritiska glidytan i den konventionella 
stabilitetsanalysen. Som ett alternativ hade PEM-analyserna kunnat styras till att 
beräkna samma glidyta.  

• Valda materialparametrar. En osäkerhet är kopplad till svårigheten att beskriva 
den geotekniska modellen med relevanta materialparametrar. Osäkerheten är 
särskilt kopplad till beskrivningen av materialparametrar nära släntytan då 
bestämning av materialparametrar har utförts under spänningsförhållanden som 
råder där prover är tagna, vilka är annorlunda än i de ytliga delarna av slänten, 
samtidigt som många av de kritiska glidytorna är grunda och släntnära.  
 
Osäkerheten är även kopplad till det faktum att materialparametrar endast 
bestämts under mättade förhållanden, samtidigt som det är känt att dränerade 
eller halvdränerade förhållanden rimligen kan förekomma i aktuella slänter och 
att materialparametrar under dessa förhållanden kan skilja sig från de under 
mättade förhållanden.  
 
Beräkningsresultatet från stabilitetsberäkningen ska idealt motsvara 
säkerhetsfaktorns, F, medelvärde, men eftersom värden på ytlaster och vissa 
materialparametrar har valts konservativt, innebär det att den beräknade 
sannolikheten för brott förmodligen överskattas till följd av dessa val. 
 

• Styrande portryckssituation. En osäkerhet är kopplad till svårigheten att beskriva 
och välja styrande portryckssituation. Underlaget för detta val har varit magert 
och ett konservativt val har troligen gjorts, vilket innebär att den beräknade 
sannolikheten för brott förmodligen överskattas till följd av detta val. En annan 
osäkerhet är kopplad till hur det släntnära portrycket har modellerats i 
stabilitetsberäkningarna. I avsaknad av mätvärden har en hydrostatisk 
avklingning mot ett nolltryck 1 m (nutid) / 0,5 m (år 2100) in från släntytan 
beskrivits i beräkningarna. Eftersom många av de kritiska glidytorna är grunda 
och släntnära är beräkningsresultatet och relevansen av detta helt beroende av 
hur portrycken modellerats släntnära och om denna beskrivning motsvarar den 
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faktiskt rådande portryckssituationen nära släntytan. 

En annan osäkerhet är kopplad till att modellerat klimatscenario motsvarar ett 
konservativt fall och att beräkningsresultaten speglar detta. Det är inte helt utrett 
om den portryckssituation som beskrivs i modellerade klimatscenarion faktiskt 
kan uppstå. I Bilaga 1 i Fördjupningsbilaga 3E (SGI, 2022g) redovisas en 
känslighetsanalys där portrycket modellerats under något annorlunda antagande 
än de som ligger till grund för klimatberäkningarna. Resultaten från denna 
känslighetsanalys pekar mot en mindre klimatpåverkan och visar att val av 
modellerat klimatscenario starkt påverkar tolkningen av bedömd effekt av 
klimatförändring. Det innebär att det finns frågetecken kring den stora känslighet 
för klimatpåverkan som konstaterats och om denna kan förväntas inträffa. 

Osäkerhet i parametrar som inte inkluderats i den geotekniska modellen  

Flera faktorer som verkar utlösande för skred och som påverkar brottsannolikheten men 
som inte har kunnat kvantifieras och inkluderas i beräkningarna är vattenrelaterade 
triggerfaktorer. Exempel på sådana faktorer är ytvatten, snösmältning och tjällossning. 
Det är tänkbart att sektioner som är känsliga för portrycksförändringar (avsnitt 9.3.3 - 
9.3.4) även är känsliga för vattenrelaterade triggerfaktorer. Övriga triggerfaktorer för 
skred som inte har kunnat kvantifieras och inkluderas i beräkningarna kan exempelvis 
vara upplag, avlopp och ledningar. En noggrannare beskrivning av triggerfaktorer för 
skred finns i kapitel 8 och i Fördjupningsbilaga 3D (SGI, 2022f). 

10.4.2 Kartritning 

Eftersom utredningen är översiktlig representerar beräkningssektionerna ett större 
område. Vid överföring av beräknad skredsannolikhet till plankarta antogs respektive 
sektion representera ett visst område beroende på geologisk/geoteknisk karaktär samt 
geometri. Gränserna mellan de olika sannolikhetsklasserna och beräknad 
variationskoefficient för säkerhetsfaktorn (VF) användes för att identifiera de 
säkerhetsfaktorer som utgör gränsen mellan de olika klasserna. Med utgångspunkt i detta 
har sedan gränserna för sannolikhetsklasserna kunnat ritas ut i plankartan från 
strandlinjen och in mot land. Vid uppritning har inte hänsyn tagits till eventuella utförda 
förstärkningsåtgärder och befintliga konstruktioner. 

I de flesta beräkningarna ändras sannolikhetsklassen från högsta beräknade till 
sannolikhetsklass 1 över en relativt kort sträcka. Hela övergångssträckan har i kartan 
kategoriserats av den näst högsta sannolikhetsklassen, dvs. det är ingen finindelning i 
klasser från högsta klassen vid släntkrön till sannolikhetsklass 1. Detta motiveras av 
utredningens översiktliga karaktär och att en finindelning av sannolikhetsklasser skulle 
signalera en falsk detaljeringsgrad. Sannolikhetsklasserna illustreras på plankarta med 
olika nyanser av en färg, se exempel i Figur 10-7.  

Primärt har beräkningssektioner placerats i slänter mot Ångermanälven. Landskapet 
invid älven längs den utredda sträckan karaktäriseras dock av många biflöden och 
sidoraviner, som i sig flankeras av branta slänter. Då sannolikhet för skred således inte 
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har beräknats för ravinslänterna, har i dessa fall sannolikhetsklassen enbart bedömts. 
Bedömningen utgår från sannolikhetsklasser i representativ beräknad älvsektion och hur 
resultaten sammanfaller med, framförallt, lutningsanalys 1:2 alternativt 1:3 framtagen av 
SGU (se avsnitt 8.2). Begränsningslinjer i raviner följer sedan vald lutningsanalys. En mer 
detaljerad beskrivning av gjorda val ges i Bilaga 1. 

I en del fall har älvslänten befintliga skredärr, alternativt pågående ravinbildning, som 
sträcker sig längre bak än beräknat läge för sannolikhetsklass 1.  Gräns mot 
sannolikhetsklass 1 har då fått omfatta skredärr, även om beräkning visar på att gränsen 
går längre fram. Se till exempelbeskrivningen för sektion 26200H i Bilaga 1. 

För nipor och andra formationer där det finns en slänt bakom beräknad slänt inom 
utredningsområdet, har läge för sannolikhetsklasser enligt beräkningssektion mot älven 
fått motsvarande läge även för bakslänt. Se till exempel beskrivningen för sektion 36900H 
i Bilaga 1. 

Vissa större plana ytor nedanför släntkrön, exempelvis platåer mellan släntkrön och 
älven, har i sannolikhetskartan kategoriserats som ”ej klassat område”, snarare än att 
sätta sannolikhetsklass 1. Detta motiveras av utredningens översiktliga karaktär samt att 
stabilitetsberäkningen har utförts för den branta slänten och inte det plana området 
närmast älven. Se till exempel beskrivningen för sektion 42200V i Bilaga 1. 

Resultatet kan inte ses som en årlig brottsannolikhet, eftersom vissa påverkande 
parametrar har antagits dimensionerande och alla osäkerheter inte har kunnat 
kvantifieras och inkluderas i beräkningarna. Sannolikhetskartan bör betraktas som ett 
planeringsunderlag som visar prioriteringen i behovet av fortsatt utredning. 
Sannolikhetsklassen redovisar en kvalitativ värdering av områden mer eller mindre 
känsliga för skred, en relativ skala snarare än absolutskala.  

Klimatpåverkan redovisas på sannolikhetskartorna och på skredriskkartorna i Del 1, 
Sammanfattning och kartredovisning (SGI, 2022a). 

I Figur 10-7 illustreras sannolikhetsklassningen på plankarta med olika färger samt 
klimatpåverkan som blå linjer med olika linjetyp för olika grader av klimatpåverkan. 
Linjerna är redovisade i strandlinjen på respektive sida av Ångermanälven och kan på så 
sätt representera olika klimatpåverkan för den norra respektive södra sidan.  
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Figur 10-7  Kartutsnitt med exempel på bedömning av skredsannolikheten (Sannolikhetsklass 1 
till 5). Gröna streck innebär fält- och laboratorieundersökta sektioner. Bruna streck är ö-
sektioner, vilka alla använts vid bedömningen av sannolikhetsklass. Blå linjer med olika linjetyp 
utmed respektive strandlinje (norra respektive södra sidan av Ångermanälven) representerar 
känslighet för klimatpåverkan för markområdet bakom strandlinjen. (© SGI, Lantmäteriet, 
Geodatasamverkan) 
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11 Konsekvensanalys 

 

 

Syftet med konsekvensbedömningen, som beskrivs här, är att identifiera de 
konsekvenser som kan uppstå vid ett skred och klassa dessa. Konsekvenserna 
kan bli olika omfattande beroende på när och var skredet sker, hur det breder 
ut sig, och om människor eller andra objekt i samhället påverkas. 

11.1 Inledning 

I konsekvensanalysen har objekten byggnader, transportinfrastruktur (vägar och 
järnvägar) och förorenade områden ingått (se avsnitt 11.3.1). I kapitlet beskrivs 
underlagen, metodik och resultatet av analysen. Samma metod som användes för 
skredriskkarteringen i Säveån 2017 har använts även för Ångermanälven. Metoden finns 
utförligt beskriven i rapport Skredrisker i ett förändrat klimat – Säveån, Del 3: 
Fördjupningsbilaga Konsekvensanalys (SGI, 2017), samt i Del 2: Metodik för 
kartläggning (SGI, 2017). Nedan beskrivs metoden översiktligt. Analysen för 
Ångermanälven gjordes 2018. 

11.2 Dataunderlag 

De byggnader och infrastrukturobjekt som ingår i analysen är baserade på Lantmäteriets 
fastighetskarta 2018. För byggnader finns olika ändamål beskrivna till exempel om det är 
flerfamiljshus, småhus, skolor, sjukhus, olika typer av industrier, vattenverk eller 
energianläggningar. Transportinfrastruktur beskriver vägar och järnvägar av olika storlek 
och betydelse. Förorenade områden är hämtade 2016 ur länsstyrelsernas databas (EBH-
stöd) där de mest förorenade områdena, MIFO riskklass 1 och 2, beaktats. 

Följande geografiska dataunderlag har använts: 

Byggnader 

• Lantmäteriet GSD-Fastighetskartan, bebyggelse (kartskikt: BY-Ytskikt med 
byggnader). För analysen har attributet byggnadens ändamål använts. Data hämtad 
2018-05-28. 

Transportinfrastruktur 

• Lantmäteriet GSD-Fastighetskartan, kommunikation (kartskikten: VL-Linjeskikt med 
vägar, VO-Linjeskikt med övriga vägar och JL-Linjeskikt med järnvägar). För 
analysen har information om vilken typ av väg det är använts (attribut detaljtyp). 
Data hämtad 2018-05-28. 

• Information (attribut) om vilka vägar och järnvägar som är av riksintresse har 
hämtats från Nationell vägdatabas, Trafikverket (hämtad 2018-04-17) 
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 Steg 1 Steg 2 Steg 3  

Förorenade områden 

• Länsstyrelsens databas för förorenade områden och information i EBH-stödet 
(2016).  

• Lantmäteriet GSD-Fastighetskartan, fastighetsgränser (AY-Ytskikt med fastigheter). 

Följande dokument har använts: 

• Lantmäteriets produktbeskrivning för Fastighetskartan: webb-version daterad 2018-
05-23, dokumentversion 7.5. 

11.3 Metod för konsekvensanalys 

Konsekvensanalysen utförs i tre steg. I Figur 11-1 redovisas principen för arbetsgången. I 
steg ett väljs de objekt ut som ska ingå i analysen. I steg två klassas och kvalitetsgranskas 
de ingående objekten utifrån hur stora konsekvenserna blir om objektet dras med i ett 
skred. I det tredje steget vägs resultatet ihop och ger en slutlig konsekvensklass för varje 
område. 

 

 

Figur 11-1  Översiktlig beskrivning av ingående steg i metodiken för konsekvensklassning. 

 

11.3.1 Steg 1 - Inventering av objekt 

För analysen har byggnader, transportinfrastruktur och förorenade områden valts ut. 
Genom att analysera framförallt byggnader och transportinfrastruktur fångas många av 
de viktigaste konsekvenserna upp vid ett skred såsom liv och ekonomiska förluster. Detta 
urval har också gjorts för att skapa en generell och repeterbar metod för datainsamling 
vid skredriskkarteringar även vid andra vattendrag i Sverige. Men det utesluter inte att 
det även kan finnas andra objekt som kan medföra stora konsekvenser om det sker ett 
skred. Objekt som inte ingått i analyser är exempelvis parkmark, fotbollsplan, 
kraftledningar, VA-ledningar, dammar, naturvärden, kulturvärden. Det kan även finnas 
föroreningar som spridit sig från ett förorenat område. men där utbredningen av 
föroreningen inte framgår av det använda datalagret. 

Inventering av objekt 

- Byggnader 
- Transportinfrastruktur 

(vägar och järnvägar) 
- Förorenade områden 

Klassning (skala 1 - 5) 
av objekten utifrån 

- Liv 
- Miljö 
- Ekonomi 
- Samhällsfunktion 

Kvalitetsgranskning och 
eventuell justering av 
klassade objekt 

Konsekvensklassning 
(skala K1 - K5) 

- Det högst klassade 
objekt ger slutlig 
konsekvensklass 

- Redovisning i GIS 
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11.3.2 Steg 2 – Klassning och kvalitetsgranskning av objekt 

Varje objekt har tilldelats en klass mellan 1 - 5, där 1 avser lägst konsekvens och 5 den 
högsta. Klassningen av objekten är gjord utifrån fyra aspekter – liv, miljö, ekonomi och 
samhällsfunktion, se Tabell 11-2. I dataunderlagen kan det förekomma olika typer av 
felklassningar. Byggnader kan exempelvis fått en felaktig beskrivning av ändamål, de kan 
ha förändrat användningsområdet sedan dataunderlaget togs fram, eller har tilldelats för 
hög eller låg klass. Tilldelningen av objektens klasser behöver därför kvalitetsgranskas 
och justeras vid behov. För transportinfrastruktur behöver viktiga vägar identifieras, t.ex. 
broar över älven och vägar som leder till viktiga samhällsobjekt. Se mer i avsnitt 11.4. 

11.3.3 Steg 3 - Konsekvensklassning 

I den slutliga konsekvensbedömningen slås de tre ingående objekten: byggnader, 
transportinfrastruktur och förorenade områden ihop till en kartbild, se avsnitt 11.5, där 
varje område tilldelas en konsekvensklass, se Tabell 11-1. Den högsta klassen för 
respektive objekt styr vilken konsekvensklass som redovisas i konsekvenskartan. 
Exempelvis om det både finns en industri och ett förorenat område i samma punkt är det 
endast det ena av objekten, den med högst värde, som ger den slutliga klassningen. Det 
betyder att konsekvenserna inte summeras utan att de i praktiken kan vara större i vissa 
områden. Ytor på kartan där det varken finns byggnader, transportinfrastruktur eller 
förorenade områden har tilldelats konsekvensklass 1.  

Tabell 11-1 Indelning av konsekvensklasserna. 

Konsekvensklass 
Konsekvenser 

av skred 

K1 Lindriga 

K2 Stora 

K3 Mycket stora 

K4 Extremt stora 

K5 Katastrofala 

11.4 Metod för värdering och klassning av objekt 

11.4.1 Byggnader 

För värdering och klassning av byggnader har fyra aspekter; liv, miljö, ekonomi och 
samhällsfunktion, används vid bedömningen, se Tabell 11-2. Varje byggnad har tilldelats 
en klass mellan 1 - 5 utifrån en bedömning av vilka konsekvenser som skulle kunna följa 
av ett skred. Bedömningen utgår ifrån vilket ändamål en byggnad har. Exempelvis 
tilldelas småhus klassen 3 (mycket stora konsekvenser), medan flerfamiljshus har fått 
klassen 4 (extremt stora konsekvenser) eftersom det bedöms leda till större konsekvenser 
då fler människor bor där och kan drabbas vid ett skred. Industri med miljöfarlig 
verksamhet klassas högre än andra verksamheter eftersom de kan ge större 
miljöpåverkan. Likaså klassas objekt som har en viktig samhällsviktig funktion som 
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exempelvis vattenverk också högt. Värderingen av olika byggnadsändamål har utförts av 
en arbetsgrupp på SGI och användes även för skredriskkarteringen i (SGI, 2015) och 
Säveån (SGI, 2017). En fullständig tabell med byggnadsändamål och värdeklass finns i 
Bilaga 3. 

Vid konsekvensanalysen i Ångermanälven har schablonvärdena enligt bilaga 3 använts. 
Därefter gjordes en manuell kontroll av de viktigaste objekten, dvs. konsekvensklass 4 och 
5. Genomgången gick ut på att fånga in viktiga objekt som saknades, samt rensa bort
objekt som fått en hög klass, men uppenbart inte är viktiga eller har varit felklassade i
Lantmäteriets underlag. Det var framförallt objekt med viktig samhällsfunktion och
ospecificerade objekt som justerades så att de fått rätt klassning. Kontrollen gjordes i
samråd med Sollefteå kommun.

11.4.2 Transportinfrastruktur 

Klassning av vägar har gjorts utifrån vägens bredd och om vägen eller järnvägen är av 
riksintresse. Vägens bredd motsvarar betydelsen av vägen och mängden trafik på vägen. 
En fullständig tabell med värdeklass finns bilaga4. Om vägen eller järnvägen är av 
riksintresse har de värderats högre och har höjts med en klass. Ekonomiska aspekter och 
påverkan på olika samhällsfunktioner bedöms vara de största konsekvenserna vid ett 
skred där transportinfrastruktur förstörs. Sannolikheten för att människor skadas vid 
skred av väg eller järnväg är låg, likaså skada för miljön. Därför har inte aspekterna liv 
och miljö bedömts. 

Vid konsekvensanalysen i Ångermanälven har schablonvärdena enligt bilaga 4 använts. 
Därefter gjordes en manuell kontroll av vägarna och järnvägarna. En generell ändring 
som Sollefteå kommun föreslog var att klassa upp vissa vägar längs älven. Dessa vägar har 
betydelse som genomfartsleder, samt att det är långt mellan broarna över älven vid en ev. 
omledning av trafik på grund av ett inträffat skred. Även vissa broar över älven har 
klassats upp samt betydelsefulla vägsträckor till viktiga samhällsfunktioner. 

Eftersom konsekvensvärderingen är gjord på en översiktlig nivå har ingen hänsyn tagits 
till den tekniska utformningen av en väg eller järnväg som till exempel förstärkningar och 
bankhöjder. 

11.4.3 Förorenade områden 

För förorenade områden har bedömningen gjorts utifrån påverkan på vattenmiljön om 
jordmassor skulle glida ut i älven vid ett skred, se Tabell 11-2. Eventuella effekter på land 
eller indirekta konsekvenser har inte bedömts. Exempel på sådana konsekvenser kan vara 
att vattenförsörjningen påverkas eller att människor och djur direkt exponeras för 
föroreningar. 

Länsstyrelsernas databas för förorenande områden, det så kallade EBH-stödet, har utgjort 
underlag för identifiering av förorenade områden och för konsekvensbedömningen. 
Bedömningen gjordes i november 2016 och bygger på den information som fanns i 
databasen vid det tillfället. Bedömningen gjordes av SGI i samverkan med handläggare från 
Länsstyrelsen i Västernorrland, samt i dialog med Sollefteå kommun. Dialogen med 
kommunen berörde deponier som kommunen har ansvar för. 
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Det krävs kunskapsunderlag, expertkunskap och lokalkännedom för att kunna avgöra hur 
stor påverkan ett skred av ett förorenat område kan få på miljön. Viktiga parametrar för 
att bedöma konsekvenserna för miljön är vilken typ av förorening som kan finnas i 
marken, hur farlig den är och hur stor mängd förorening som kan finnas. Frågorna i sig är 
komplicerade och dessutom är kunskapsunderlaget, både vad gäller förhållandena på 
platsen och på miljöeffekterna, ofta bristfälligt. Därför har endast en förenklad och 
översiktlig bedömning kunnat göras. Klassning har gjorts manuellt utifrån den 
information som finns i EBH-stödet. 

Inom utredningsområdet har tre förorenade områden identifierats som ingår i analysen. 
Dessa områden är klassade som riskklass 2 enligt MIFO-metoden. Två områden ligger i 
centrala Sollefteå där det funnits tryckeri och grafisk verksamhet, med trolig förekomst av 
PAH:er och metaller som är skadliga för vattenmiljön. Det tredje området är en 
avfallsdeponi öster om staden. I deponin kan både farligt och icke farligt avfall finnas. 
Deponin ligger mellan två bäckraviner som kan bidra till att sprida föroreningar. Sopor 
har noterats vid ras i bäckravinerna (Sollefteå kommun, 2003) . 

Det finns inga förorenade områden med MIFO riskklass 1 i utredningsområdet. Det finns 
däremot ytterligare tre områden klassade som riskklass 2 där det funnits kemtvättar. 
Dessa är lokaliserade till de centrala delarna av staden men bedömdes inte utgöra en 
större fara för vattenmiljön vid ett eventuellt skred och inkluderades inte i analysen.  

I databasen för förorenade områden representeras föroreningen av en punkt. För att få en 
mer realistisk avgränsning skapades ytor. För områdena i central Sollefteå har ytan 
skapats utifrån fastighetsgränsen där området ligger (ca 20 x 40 m). För deponin har en 
ungefärlig avgränsning gjorts utifrån kunskap om var föroreningen troligtvis finns. 
Osäkerheterna är dock stora och förekomst av föroreningar kan ha både större och 
mindre utbredning.  
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Tabell 11-2  Sammanställning över värdeklass och aspekter för värdering, där alla objekt har 
tilldelats en värdeklass mellan 1-5. Byggnader har klassats utifrån aspekterna liv, miljö, ekonomi 
och samhällsfunktion. För transportinfrastruktur har aspekterna ekonomi och samhällsfunktion 
beaktas, och för förorenade områden endast miljöaspekten. 

Värdeklass Byggnader Transportinfrastruktur 
(vägar och järnvägar) Förorenade områden 

5 

Katastrofala 
konsekvenser 

LIV: Antal skadade eller omkomna 
människor som sannolikt kan 
drabbas vid vistelse i en multiarena, 
MILJÖ: Katastrofala konsekvenser 
för miljön, motsvarande 
kärnkraftverk eller 
sevesoanläggning, 
EKONOMI: Katastrofalt stora 
ekonomiska förluster som särskiljer 
sig från de flesta ekonomiska 
förluster, motsvarande 
kärnkraftverk eller 
sevesoanläggning 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
mycket stor samhällsfunktion, 
motsvarande sjukhus. 

LIV:  
MILJÖ: 
EKONOMI: Katastrofalt stora 
ekonomiska förluster som 
särskiljer sig från de flesta 
ekonomiska förluster, 
motsvarande riksintresseklassad 
motorväg samt 
riksintresseklassad järnväg, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
mycket stor samhällsfunktion, 
motsvarande riksintresseklassad 
motorväg samt 
riksintresseklassad järnväg. 

LIV:  
MILJÖ: Katastrofala 
konsekvenser för miljön, 
motsvarande att hela 
vattendragets ekosystem med 
dess funktioner och struktur 
slås ut, samt att nyckelarter 
försvinner. 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
överskrids under lång tid 
(generationsperspektiv), 
EKONOMI:  
SAMHÄLLSFUNKTION:  

4 

Extremt stora 
konsekvenser 

LIV: Antal skadade eller omkomna 
människor som sannolikt kan 
drabbas vid vistelse på en större 
skola, flerbostadshus eller större 
järnvägsstation,  
MILJÖ: Extremt stora konsekvenser 
för miljön, motsvarande 
metallindustri 
EKONOMI: Extremt stora 
ekonomiska förluster, motsvarande 
metallindustri, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
stor samhällsfunktion, motsvarande 
vårdcentral. 

LIV:  
MILJÖ:  
EKONOMI: Extremt stora 
ekonomiska förluster, 
motsvarande motorväg samt 
järnväg, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
stor samhällsfunktion, 
motsvarande motorväg samt 
järnväg. 

LIV:  
MILJÖ: Extremt stora 
konsekvenser för miljön, 
motsvarande att hela 
vattendragets ekosystem med 
dess funktioner och struktur 
slås ut, men återhämtar sig 
gradvis, nyckelarter försvinner 
temporärt. 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
överskrids under lång tid (> 6 
år). 
EKONOMI:  
SAMHÄLLSFUNKTION: 

3 

Mycket stora 
konsekvenser 

LIV: Antal skadade eller omkomna 
människor som sannolikt kan 
drabbas vid vistelse i ett småhus 
med flera bostäder,  
MILJÖ: Stora konsekvenser för 
miljön, motsvarande badhus, 
EKONOMI: Stora ekonomiska 
förluster, motsvarande badhus, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
medelstor samhällsfunktion, 
motsvarande djursjukhus. 

LIV:  
MILJÖ 
EKONOMI: Stora ekonomiska 
förluster, motsvarande allmän 
väg, klass I (bredd >7m) samt 
spårvagnsväg, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
medelstor samhällsfunktion, 
motsvarande allmän väg, klass I 
(bredd >7m) samt spårvagnsväg, 

LIV:  
MILJÖ: Mycket stora 
konsekvenser för miljön, 
motsvarande att vattendragets 
ekosystem med dess funktioner 
och struktur slås ut lokalt. 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
överskrids under lång tid (> 6 
år). 
EKONOMI:  
SAMHÄLLSFUNKTION:  

2 

Stora 
konsekvenser 

LIV: Troligt ett fåtal människor som 
skadas,  
MILJÖ: Medelstora konsekvenser för 
miljön, motsvarande ospecificerad 
ekonomibyggnad 
EKONOMI: Medelstora ekonomiska 
förluster, motsvarande 
ospecificerad ekonomibyggnad 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
liten samhällsfunktion, motsvarande 
distributionsbyggnad. 

LIV:  
MILJÖ: 
EKONOMI: Medelstora 
ekonomiska förluster, 
motsvarande allmän väg, klass II 
(bredd 5-7m), 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
liten samhällsfunktion, 
motsvarande allmän väg, klass II 
(bredd 5-7m). 

LIV:  
MILJÖ: Stora konsekvenser för 
miljön, motsvarande att 
vattendragets ekosystem med 
dess funktioner och struktur 
slås ut lokalt. 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
överskrids under kort tid (< 6 
år) eller endast lokalt. 
EKONOMI:  
SAMHÄLLSFUNKTION:  

1 

Lindriga 
konsekvenser 

LIV: Troligt inga människor som 
skadas eller omkommer,  
MILJÖ: Lindriga konsekvenser för 
miljön, motsvarande 
komplementbyggnad, 
EKONOMI: Lindriga ekonomiska 
förluster, motsvarande 
komplementbyggnad, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
mycket lindrig samhällsfunktion, 
motsvarande komplementbyggnad. 

LIV:  
MILJÖ: 
EKONOMI: Lindriga ekonomiska 
förluster, motsvarande allmän 
väg, klass III (bredd <5m) samt 
övriga vägar, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
lindrig samhällsfunktion, 
motsvarande allmän väg, klass 
III (bredd <5m) samt övriga 
vägar. 

LIV:  
MILJÖ: Lindriga konsekvenser 
för miljön, motsvarande liten 
lokal påverkan på ekosystemet 
och inga miljökvalitetsnormer 
för vatten riskerar att 
överskridas. 
EKONOMI:  
SAMHÄLLSFUNKTION:  
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11.5 Metod för GIS-analys och sammanslagning av datalager 

Konsekvensklassningen har genomförts som en GIS-bearbetning med en kombination av 
vektor- och rasteranalyser. Datalagren för byggnader och infrastruktur har buffrats 
(förstorats) med 20 meter runt objektet. Det gör att objekten synliggörs bättre i kartan 
samt att det inkluderar objektens närmaste omgivning i klassningen exempelvis VA-
ledningar runt byggnaderna. 

De tre datalagren (byggnader, infrastruktur och förorenade områden) har därefter gjorts 
om till ett raster med 10-meters rutor. Varje ruta, i vardera datalager, har tilldelats värdet 
1-5 enligt beskrivningen ovan. Därefter har en sammanslagning av de tre datalagren 
gjorts. Vid denna sammanslagning har det högsta värdet från de tre datalagren fått ge det 
slutliga resultatet, det vill säga det datalager som ger högst värde ger också den slutliga 
konsekvensklassen. Om exempelvis ett förorenat område gett klassen 3 i en ruta och 
samma ruta har klassat som en 4:e i byggnadslagret, blir det slutliga resultatet en 4:a. Det 
innebär att eventuella dubbla konsekvenser inte specifikt lyfts fram i kartan. 

 

11.6 Redovisning av resultat 

Konsekvensklassningen redovisas i kartor i Del 1 (SGI, 2022a) och i en kartvisningstjänst. 
I kartvisningstjänsten kan man tända och släcka konsekvenslagret för att tydligare se vad 
som ligger bakom färgmarkeringen. Färgmarkeringen i kartan representerar en 
konsekvensklass, se Figur 11-2. Benämningen av varje konsekvensklass är satt utifrån 
GÄU-metoden (SGI, 2012).  

 

  

Figur 11-2  Teckenförklaring för hur konsekvensklasserna illustreras i färg. 

 

I Figur 11-3 visas utsnitt av konsekvenskartan över en del av Sollefteå kommun längs 
med Ångermanälven, etapp 1. I kartbilden framträder bebyggelsen, vattenkraftverket, 
järnvägen, avloppsreningsverket, vägen över älven och till vattenkraftverket. Dessa objekt 
har klassats till mycket stor, extremt stor och katastrofal konsekvens.  
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Figur 11-3  Bilden visar ett utsnitt ur konsekvenskartan i Sollefteå. 

11.7 Konsekvenskartans användningsområden 

Den analys som gjorts ger en översiktlig bild av konsekvenserna av ett skred. Den kan an-
vändas som ett underlag vid kommuners prioritering av vilka områden som ska 
undersökas mer detaljerat. Det är viktigt att komma ihåg att konsekvenskartan visar 
förhållanden vid en viss tidpunkt. 

För samtliga tre datalager kan det behövas mer detaljerade undersökningar för att bättre 
kunna avgöra konsekvenserna av ett skred. Som exempel, så har objekt med samma 
byggnadsändamål tilldelats samma värdeklass. I verkligheten kan till exempel en industri 
variera i storlek och hantera ämnen med olika farlighet och mängder. Vid en fördjupad 
analys måste därför de faktiska objekten analyseras och lokala förhållanden beaktas. Även 
transportinfrastruktur har värdeklassats grovt och vid ytterligare beräkningar kan vägar 
som ger olika stora konsekvenser mer tydligt särskiljas. Som exempel, om man beräknar 
omledningskostnaden för vissa utvalda sträckor, kan skillnader i ekonomiska 
konsekvenser utläsas tydligare. 

Det finns flera förorenade områden som inte har inkluderats i analysen. Enbart de som 
bedömts vara mest förorenade för vattenmiljön ingår. Detta urval har gjorts utifrån den 
kunskap som finns i dag och kan förändas över tid. 

Vissa konsekvenser har inte analyserats, t.ex. vattenförsörjning, ledningsnät, kulturarv 
och indirekta konsekvenser. Detta beror delvis på att vissa objekt är säkerhetsklassade. 
Objekt som allmänna platser, fotbollsplaner och campingplatser har inte heller ingått. Det 
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är viktigt att känna till detta när prioriteringar för fortsatta utredningar görs, så att inte 
viktiga aspekter faller bort. Indirekt ingår dock vissa av dessa delar i och med att en 
buffertzonrunt byggnader använts. 

Eftersom konsekvensklassning i denna metodik inte adderar konsekvenserna i respektive 
område (10-metersruta) behöver användaren ta fram en tänkt utbredning för ett skred 
och därefter identifiera samtliga konsekvenser inom den troliga skredpåverkade ytan för 
att få fram den ”totala” konsekvensen av ett skred, se exempel i Figur 11.4. 

Figur 11-4  Illustration av hur konsekvenserna av ett skred beror av skredets storlek och 
utbredning. 

Ras, skred och erosion kan även bidra till positiva konsekvenser. Genom dessa processer 
formas landskapet och bidrar till en mångfald av miljöer såsom bäckraviner, 
sandstränder och branta sandbankar, så kallade nipor. Det skapas unika miljöer som ger 
fysiska förutsättningar för många värdefulla arter. Ett exempel är backsvalorna som 
bygger sina bon i de branta nipväggarna, se Figur 11-5. 

Samma konsekvenskarta kan inte direkt användas för bedömning av konsekvenser av 
andra naturolyckor eller tekniska olyckor. Viss anpassning kan behöva göras med 
avseende på typ av naturolycka. 
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Figur 11-5  Ras, skred och erosion kan bidra att skapa unika miljöer för växter och djur. Bilden 
visar branta sandbankar, så kallade nipor, i centrala Sollefteå där backsvalorna gärna bygger sina 
bon. Foto: A. Björlin, SGI. 
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12 Analys av skredrisker 

I detta kapitel beskrivs skredrisker som här är en kombination av sannolikhet 
för skred och konsekvenserna av ett skred. Skredriskerna beskrivs för dagens 
klimat och hur riskerna antas förändras i ett framtida klimat till år 2100. 
Skredhistoriken längs Ångermanälven är omfattande och spår av skred och 
andra jordrörelser syns tydligt i landskapet. I modern tid har bebyggelse och 
anläggningar drabbats eller hotats av skred längs vattendraget. 

12.1 Inledning 

Skredrisknivån i ett område styrs både av de lokala geotekniska stabilitetsförhållandena 
och av hur området används och exploaterats: 

• Geotekniska och geologiska förhållanden tillsammans med topografi på land och i
vatten samt lokala belastningsförhållanden ger ett mått på släntstabiliteten och i
förlängningen sannolikheten för skred.

• Möjlig påverkan på befintlig bebyggelse och anläggningar samt
mark/vattenanvändning ger negativa konsekvenser av skred.

I utredningen har risker för skred karterats i området längs med vattendraget, vilket 
huvudsakligen omfattat de branta slänterna mot vattendraget. Även branta slänter i 
området på längre avstånd från älven och raviner som mynnar i älven har karterats, men 
med ett förenklat förfarande, se avsnitt 10.4.2. Områden nedanför de branta slänterna 
kan även drabbas av nedfallande jordmassor vid ett skred i slänten. Sannolikheten för 
detta och hur stort område som i så fall skulle drabbas är svårt att bedöma. Någon studie 
av dessa områden ingår inte i utredningen och de är därför markerade som icke klassade 
områden i kartan. 

12.2 Metodik för riskkartering 

Risken för skred definieras som en kombination av sannolikheten att ett skred inträffar 
och den förväntade negativa konsekvensen av skredet. Enligt de metoder som beskrivs i 
Kapitel 10, Sannolikhetsanalys, respektive Kapitel 11, Konsekvensanalys, tilldelas varje 
enskilt område inom utredningsgränserna en sannolikhetsklass (S-klass) från 1 till 5 samt 
en konsekvensklass (K-klass) från 1 till 5. Varje enskilt område kan därför beskrivas med 
ett talpar ”S/K” som representerar kombinationen Sannolikhet/Konsekvens, se Figur 
12-1. Framtagna sannolikhets- och konsekvensklasser sammanställs med GIS-analys på
två separata kartor vilket ger överlappningsbara skikt där klasserna bildar olika
kombinationer (talpar). Talparen kan i sin tur översättas i skredrisknivåer enligt nedan
beskrivet tillvägagångssätt och resultatet från överlappningen blir en färgkarta med de tre
skredrisknivåerna. Överlappningsproceduren, det vill säga sammanföring av
sannolikheter och konsekvenser, utförs automatiskt i GIS-miljö. De olika GIS-lagren är
uppbyggda med klassningar för 10-metersrutor.
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12.2.1 Skredrisknivåer 

Matrisen i Figur 12-1 visar att sannolikheter och konsekvenser kan förkomma i totalt 25 
kombinationer av skredriskklasser (5 x 5). 
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Figur 12-1  Matris för skredriskklassning. En kombination av sannolikhet för skred och dess 
konsekvenser. Exemplet visar talparen S2/K2 och S5/K5. 

För att kunna klassa de olika delområdena på ett överskådligt sätt och framför allt 
beskriva dem i ett överskådligt kartmaterial, måste antalet grupper (risknivåer) 
begränsas. Liksom i tidigare liknande skredriskkarteringar har riskmatrisen därför delats 
upp i tre olika ytor motsvarande låg skredrisk, medelhög skredrisk och hög skredrisk, se 
Figur 12-2. Skalan för sannolikhetsklasserna är inte linjär vilket orsakar riskmatrisens 
osymmetriska utseende (Hultén, 2005). 
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Figur 12-2  Översiktlig princip för framtagande av risknivåer (SGI, 2012). 

Eftersom klassningen av såväl sannolikhet som konsekvens är utförd i fem olika klasser 
måste gränserna för risknivåer anpassas till avgränsningarna presenterade i Figur 12-2. 
Anpassningen resulterar i en ny riskmatris där gränserna för risknivåerna sammanfaller 
med gränserna från sannolikhets- och konsekvensklasserna, enligt Figur 12-3. Detta 
innebär att varje del av den i Figur 12-1 redovisade matrisen, som karakteriseras av ett 
talpar (S/K) av sannolikhetsklass och konsekvensklass, nu även får en färg som motsvarar 
en risknivå baserat på riskmatrisen i Figur 12-3. 
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Figur 12-3  Matris med skredrisknivåer baserad på sannolikhet för skred och dess konsekvenser. 
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Baserat på matrisen i Figur 12-3 har skredriskkartor tagits fram för hela 
utredningsområdet.  Kartorna redovisas i Del 1: Sammanfattning och kartredovisning 
(SGI, 2022a). På kartorna anges skredrisknivåer för olika områden enligt Figur 12-4.  

Dagens skredrisknivåer 
Område med låg skredrisk. För befintliga byggnader 
och anläggningar krävs ingen särskild utredning. För 
nyexploatering krävs stabilitetsutredning. 

Område med medelhög skredrisk. Befintliga byggnader 
och anläggningar kontrolleras med detaljerad 
stabilitetsutredning. För nyexploatering krävs 
detaljerad stabilitetsutredning och eventuellt åtgärder. 

Område med hög skredrisk. Behov av åtgärd för 
befintliga byggnader och anläggningar klarläggs med 
detaljerad stabilitetsutredning. För nyexploatering 
krävs detaljerad stabilitetsutredning och sannolikt 
stabilitetshöjande åtgärder. 

Figur 12-4  Legend för hur skredrisknivåer illustreras. 

Kartorna visar kombinationer av sannolikheten för ett skred och de värdeklassade 
konsekvenserna av ett sådant skred. I Figur 12-5 visas ett exempel på hur 
skredrisknivåerna illustreras i skredriskkartan för Ångermanälven. 
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Figur 12-5  Exempel på skredrisknivåer i skredriskkartan för Ångermanälven. Sannolikhetsklass 
och konsekvensklass är markerade i respektive område som talpar (S/K).  

12.2.2 Områden som hanteras på avvikande sätt 

Mark som består av fasta jordlager (morän, isälvsmaterial) och berg bedöms översiktligt 
som mer stabila och är därför markerade på kartorna som fastmark.  

Närmast älven finns längs ett flertal avsnitt, ett relativt plant markområde nedanför de 
branta slänterna. Detta område kan vara av olika storlek och även omfatta bebyggelse och 
infrastruktur. Om ett skred skulle inträffa i slänten ovanför ett sådant plant område skulle 
en del av skredmassorna rasa ner på det plana området. Hur stor andel av skredmassorna 
som skulle rasa ner och hur långt dessa skulle kunna rasa ut är svårt att bedöma. Det är 
heller inte något som ingått att studera närmare i denna utredning. Områdena är därför 
markerade som ej klassat område i riskkartan. Detta gäller även det plana område som 
kan förekomma på botten av breda raviner med höga slänter på sidorna. 

Beräkningar av stabiliteten och sannolikheten för skred har endast utförts i slänterna mot 
Ångermanälven. Längs Ångermanälven finns många raviner med branta sidoslänter som 
mynnar i älven. Slänterna kan vara lika branta och nästan lika höga som slänterna direkt 
mot älven. För att kunna bedöma sannolikheten för skred i dessa raviner har 
lutningsanalyser använts (se avsnitt 10.4.2). Analys av skredutbredning baserat på 
skredärr har visat att samtliga flakskred, vilka utgör de största skreden i niporna, har 
inträffat inom lutning 1:3, se kapitel 8. Bedömningen är att flakskred inte kan sträcka sig 
längre bak i slänten i detta område. Därför har lutning 1:3 använts för klassning av 
slänterna i raviner avseende sannolikhet för skred, se kapitel 10. 
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12.2.3 Andra typer av jordrörelser och sekundära effekter 

Förutom jordrörelser av typen flakskred förekommer också jordströmmar 
(slamströmmar) som bildas när jordstrukturen kollapsar på grund av mycket vatten i 
marken och jorden rinner ner för sluttningen som en gröt, se kapitel 4. Skredärret, här 
benämnt droppskred, hålls öppet av mindre efterföljande skred eller erosion genom 
ytavrinning. Droppskreden kan alltså utvecklas vidare och kan i vissa fall ses som ett 
förstadium till raviner (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018). 

Vid skred i de ofta höga niporna längs älven kan relativt stora jordmassor komma i 
rörelse och påverka både land och vattenområdet. Det finns dokumentation av historiska 
händelser där flodvågor, ibland med isblock, uppstått som skadat både bebyggelse och 
människor på motsatt strand, se exempel i Figur 12.6 och Figur 12.7.  

Figur 12-6  Foton från ett stort flakskred i Sollefteå i juli 1899 som orsakade stora sekundära 
effekter. Från tidningen IDUN, 1899. 
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Exempel på sekundära effekter som kan inträffa är dämning av älven (eller dess biflöden) 
och flodvågor av olika magnitud beroende på skredmassornas volym. Dessa sekundära 
konsekvenser kan, om det berörda området är tillräckligt stort, överskrida de primära 
konsekvenserna i området. De sekundära konsekvenserna går inte att förutse med 
säkerhet, och har därför inte värdeklassats inom utredningen.  

Figur 12-7  Ett stort flakskred som inträffade i april 2009 i Remselnipan orsakade bland annat en 
flodvåg som kastade upp isblock på motstående strand. Träd bröts sönder, bryggor krossades och 
båtar fick skador. Källa och foto Sollefteå kommuns skredliggare (Gullersbo, 2017). 

12.2.4 Framtagande av skredrisker i ett förändrat klimat 

Vid värdering av klimatpåverkan på skredriskerna har hänsyn tagits enbart till 
förändringar av slänters stabilitet och ökad sannolikhet för skred, se Kapitel 10, 
Sannolikhetsanalys, medan konsekvenserna av framtida skred inte kunnat bedömas. 
Detta beror på att den tidsperiod som utredningen omfattar, cirka 100 år framåt i tiden, 
är längre än den planeringshorisont som normalt används i samhällsplaneringen. 
Dessutom ger resultatet från denna utredning möjlighet att påverka lokalisering och 
utförande av ny bebyggelse och verksamhet så att skredrisker kan förebyggas. 

Förväntad klimatförändring innebär ökad nederbörd vilket leder till högre grundvatten- 
och porvattentryck i slänterna längs Ångermanälven. Klimatförändringen kommer att 
innebära minskad vårflod på grund av mindre mängd snö, men ökad avrinning vintertid. 
Avrinningen kan påverka flödet och därmed erosionen. Eftersom älven är kraftigt 
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reglerad kan dock ingen tydlig koppling göras mellan klimatförändringen och dess 
påverkan på erosionen, se kapitel 7.  

Älvens erosion i strandkant samt förändrade por- och grundvattentryck är exempel på 
processer som kan påverka slänternas känslighet ur ett klimatförändringsperspektiv.  

För Ångermanälven är det huvudsakligen förändringen i portryck med förväntad 
klimatförändring som påverkar slänternas stabilitet. Erosionen i Ångermanälven 
påverkar stabiliteten endast för området längst nedströms, mellan Para och Överlännäs. 

I Figur 12-8 redovisas hur känslighet för klimatpåverkan redovisas i skredriskkartan och 
sannolikhetskartan. Observera att klimatpåverkan illustreras som en linje längs släntfot. 
De påverkande processerna kan dock även finnas på annan plats i eller ovanför slänten. 

Klimatpåverkan *)

Liten känslighet för klimatpåverkan. 
Klimatförändringen innebär ingen förändring av 
sannolikhetsklass.  

Måttlig känslighet för klimatpåverkan. 
Klimatförändringen innebär att sannolikhetsklassen 
förändras upp till ett steg i områden med låg 
sannolikhet (klass S1-S2) i dagens klimat, medan 
det för områden med viss till påtaglig sannolikhet 
(klass S3-S5) förändras med upp till ett halvt steg. 

Stor känslighet för klimatpåverkan. 
Klimatförändringen innebär att sannolikhetsklassen 
förändras med mer än ett steg i områden med låg 
sannolikhet (klass S1-S2) i dagens klimat och mer 
än ett halvt steg i områden med viss till påtaglig 
sannolikhet (klass S3-S5). 

*) För områden med den högsta sannolikhetsklassen (S5) kan inte 
sannolikhetsklassen öka. I dessa områden kan dock även en liten påverkan 
orsakad av klimatförändring innebära att skred inträffar. 

Figur 12-8  Legend för hur känslighet för klimatpåverkan illustreras. 

12.3 Analys av risker för dagens klimat och ett framtida klimat 

I detta avsnitt ges en sammanfattande beskrivning av de skredrisker som kartlagts inom 
utredningen. Det utvecklingsarbete som utförts beskrivs också kortfattat och vilken 
betydelse det haft för genomförandet av skredriskanalysen.  

Den sammanfattande beskrivningen är uppdelat i två delar. Den ena omfattar den västra 
delen av älven från Faxälvens mynning uppströms i nordväst till Skedom nedströms i 
sydost, vilket inkluderar Sollefteå tätort. Den andra omfattar den östra delen från Skedom 
uppströms i väster till Överlännäs nedströms i öster. För de båda områdena beskrivs 
sannolikhet för skred, konsekvenser av skred samt skredrisknivåer. Skillnad i 
skredrisknivåer mellan norra och södra sidan av älven redovisas också. 
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12.3.1 Utvecklingsarbete som varit väsentligt för skredriskanalysen 

Kunskapen om siltjordars egenskaper och hur man bestämmer dessa på bästa sätt är 
begränsad. För att kunna genomföra skredriskanalysen på ett tillfredsställande sätt har 
det därför varit nödvändigt med en del utvecklingsarbete. I ett inledande skede togs en 
metodik fram för indelning i karakteristiska jordlager och bestämning av jordlagrens 
egenskaper (Lundström K. , o.a., 2019). Metodiken utgjorde underlag för styrdokument 
för genomförande av stabilitetsutredningar som finns beskriven i Fördjupningsbilaga 3A:  
Använd metodik för parameterbestämning och stabilitetsberäkning (SGI, 2022c). 

En svårighet vid bedömning av jordlagren längs Ångermanälven är att dessa är mycket 
skiktade. Det finns mäktiga sedimentlager med olika sammansättning av sand, silt och 
lera med varierande fasthet, följt av ”friktionsjord” med högre fasthet. Utvecklingsarbetet 
ledde till att man kunde identifiera fyra karakteristiska jordlager med geotekniskt skilda 
egenskaper. Dessa utgörs av ”sand”, ”lös silt”, ”fast silt” och ”friktionsjord”, se avsnitt 
5.5.1. En metodik för hur dessa lager karakteriseras togs fram, se avsnitt 5.5.2. 

Bedömning av dränerad hållfasthet i siltjordar har hittills huvudsakligen baserats på 
empirisk utvärdering från fältundersökningar. Inom skredriskkarteringen har ett stort 
antal triaxialförsök utförts på laboratorium för utvärdering av friktionsvinkel på de 
karakteristiska jordlagren ”lös silt” och ”fast silt”. Samtliga värden på den dränerade 
hållfastheten (ø’ och c’) har varit högre än de empiriskt utvärderade och legat inom ett 
tydligt definierat spann för respektive karakteristiskt jordlager, se avsnitt 5.5.2. Detta har 
resulterat i att vi kunnat räkna med en högre hållfasthet i dessa lager än om utvärdering 
gjorts empiriskt utifrån fältundersökningar.  

Vid bestämning av hållfasthet i siltjordar (silt, lerig silt och siltig lera) har kunskapen varit 
otillräcklig för bedömning av när jorden uppvisar odränerat beteende. Inom uppdraget 
har kriterier tagits fram för när ett jordlager uppvisar ett odränerat eller möjligen 
odränerat beteende med ledning av portrycksparametern Bq bestämd med CPT. Vid 
dessa förhållanden ska även en odränerad hållfasthet ansättas, se avsnitt 5.5.2. 

Hur portrycken, såväl positiva som negativa, varierar i siltslänter där grundvattennivån 
ligger djupt och jordlager som visar dränerat beteende varvas med jordlager som visar 
odränerat beteende har varit svårbedömt. Baserat på de portrycksmätningar som utfördes 
i det inledande skedet kunde en konceptuell modell tas fram för portryckens fördelning 
med djupet i slänterna. Baserat på modellen kunde de kommande portrycksmätarnas 
placering optimeras, dvs. på vilka nivåer och i vilka lager mätarna skulle placeras. 
Resultaten av samtliga portrycksmätningar resulterade i tre olika konceptuella 
portrycksprofiler som kunde användas i de sektioner där inga portrycksmätningar utförts, 
se avsnitt 6.4.1. 

Vid skredriskkarteringen ska varje område längs ett vattendrag som är geologiskt och 
topografiskt likartat representeras av minst en geoteknisk undersöknings- och 
beräkningssektion. I sådana omväxlande jordlagerförhållanden som längs 
Ångermanälven, har det varit svårt att definiera vilket geologiskt typområde som skulle 
kunna representeras av en beräkningssektion. En sådan indelning möjliggjordes genom 
flygburen resistivitetsmätning liksom att göra en översiktlig bedömning av 
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jordlagerförhållandena baserat på resistivitetsmodellerna kombinerat med jordartskartan 
och karakteristiska jordlager utifrån undersökningssektionerna, se vidareavsnitt 5.3.1. 
Denna indelning kunde sedan styrkas med en indelning bedömd utifrån geologiska och 
topografiska faktorer, se avsnitt 8.3. 

12.3.2 Övergripande sammanställning 

En övergripande sammanställning av fördelningen av mark med olika skredrisknivå, 
konsekvensklass respektive sannolikhetsklass inom utredningsområdet har tagits fram 
och redovisas i Tabell 12-1. I sammanställningen redovisas procentuell andel mark i 
respektive skredrisknivå, konsekvensklass och sannolikhetsklass uppdelat på: 

• totalt inom utredningsområdet
• västra och östra delen
• norra (högra) och södra (vänstra) sidan av älven (norra/södra stranden)

Observera att i konsekvensanalysen ingår byggnader, transportinfrastruktur och 
förorenade områden. Det utesluter inte att det kan finnas andra objekt som kan medföra 
stora konsekvenser om det går ett skred, till exempel VA-ledningar, kraftledningar m.m. 

Resultatet från kartläggningen redovisas på skredriskkartor i Del 1: Sammanfattning och 
kartredovisning (SGI, 2022a). Kartorna visar vilken skredrisknivå (låg, medelhög eller 
hög) som gäller för olika delar av utredningsområdet för dagens klimat. Kartorna visar 
även känslighet för påverkan av ett förändrat klimat inom utredningsområdet. 
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Tabell 12-1  Sammanställning av fördelningen av områden med låg, medel respektive hög 
skredrisknivå, de fem konsekvensklasserna samt de fem sannolikhetsklasserna, uttryckt som 
andel av markytan inom utredningsområdet. Av markytan utgörs cirka 7% av oklassade ytor som 
inte kunnat hanteras av olika anledningar, samt cirka 3% av fastmark. 

Skredrisknivå 

Procentandel 
av totala 
markytan 

Västra 
delen 

(uppströms 
Skedom) 

Östra delen 
(nedströms 
Skedom) 

Norra 
stranden 

Södra 
stranden 

Låg 68 58 74 59 76 

Medelhög 20 24 18 28 12 

Hög 1,5 2,4 1,0 0,4 1,6 

Konsekvensklass 

Lindrig 84 76 89 89 79 

Stor 0,0 0,1 0,0 0,0 0, 

Mycket stor 10 14 8 8 12 

Extremt stor 4 8 1,4 3,1 5 

Katastrofal 2,1 2,2 2,0 0,2 4 

Sannolikhetsklass 

Försumbar 62 48 70 50 75 

Låg 0,5 0,5 0,5 0,7 0,4 

Viss 5 9 3,2 9 1,2 

Tydlig 13 15 11 19 6 

Påtaglig 9 11 8 10 8 
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Figur 12-9  Fördelning av områden med låg, medelhög respektive hög skredrisknivå, uttryckt som 
andel av markytan enligt Skredriskkartering Ångermanälven, etapp 1. 

12.3.3 Analys av den västra delen, Sollefteå tätort och uppströms till Faxälven 

12.3.3.1 Sannolikhet 

I den västra delen är området med tydlig och påtaglig sannolikhet för skred cirka 25% av 
områdets yta och då framför allt de branta slänterna närmast älven och området strax 
bakom släntkrönet. Området med tydlig och påtaglig sannolikhet sträcker sig 100-150 m 
bakåt från släntfoten. Även slänterna i större raviner inom området har huvudsakligen 
tydlig och påtaglig sannolikhet. Cirka 50% har försumbar sannolikhet för skred och det är 
framför allt områdena längre bakom släntkrönet (mer än 150 m från släntfoten). På några 
platser nedanför slänterna och närmast älven finns relativt plana områden som inte 
klassats (markerat som ej klassat område på kartan). 

12.3.3.2 Konsekvenser 

Ytan med extremt stora och katastrofala konsekvenser är i den västra delen cirka 10% av 
områdets yta med varierande avstånd från Ångermanälven. Den största delen av ytan, 
cirka 75%, har lindriga konsekvenser och omfattar ytorna med obebyggd mark, 
komplementbyggnader, mindre tillfartsvägar och vissa allmänna ytor. Dessa finns som 
större sammanhängande ytor främst i nordvästra delen av området. 

12.3.3.3 Skredrisk 

Cirka 2% av områdets yta i den västra delen klassas som hög skredrisk och förekommer 
som lokala små partier främst i området närmast älven. Medelhög skredrisk förekommer 
i cirka 25% av områdets yta och det finns framför allt närmast älven längs hela norra 
sidan och på södra sidan av älven i nordväst och i sydost. Låg skredrisk förekommer inom 
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cirka 60% av utredningsområdets yta. På älvens södra sida förekommer ett större 
sammanhängande område med låg skredrisk i centralt i den västra delen, vilket omfattar 
en stor del av centrala Sollefteå. På älvens norra sida har framför allt området längre från 
slänterna låg skredrisk.   

Stabilitetshöjande åtgärder har genomförts längs Kungsgatan vid Pettersborg där 
skredrisken har klassats som hög. Även vid byggnation och grundläggning av bron över 
älven för väg 90 togs hänsyn till stabiliteten i slänterna. Detta markeras med avvikande 
färg på riskkartan, se Figur 12-10. Inom dessa områden bedöms skredrisken vara 
omhändertagen. 

Figur 12-10  Område med stabilitetshöjande åtgärder vid Kungsgatan samt bro över 
Ångermanälven för väg 90 där hänsyn tagits till stabiliteten vid grundläggningen, vilket redovisas 
med avvikande färg. 

12.3.3.4 Klimatpåverkan 

I den västra delen har känslighet för klimatpåverkan bedömts som stor längs norra sidan 
av älven, förutom ett avsnitt längst i nordväst där känslighet för klimatpåverkan bedömts 
som liten. På älvens södra sida har känsligheten för klimatpåverkan bedömts som liten, 
förutom ett avsnitt längst i nordväst där den bedömts som stor. I den västra delen beror 
känslighet för klimatpåverkan enbart på förändring i portryck och inte på erosion i älven. 

12.3.4 Analys av den östra delen, sträckan nedströms Sollefteå tätort och till 
Överlännäs 

12.3.4.1 Sannolikhet 

I den östra delen utgör området med tydlig och påtaglig sannolikhet för skred cirka 20% 
av områdets yta. Även inom denna del omfattas framför allt de branta slänterna närmast 
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älven och området strax bakom släntkrönet. Det är främst på älvens norra sida som långa 
sträckor klassas med tydlig och påtaglig sannolikhet. Även slänterna i större raviner inom 
området har huvudsakligen tydlig och påtaglig sannolikhet. Området med tydlig och 
påtaglig sannolikhet sträcker sig 50-100 m bakåt från släntfoten. På några platser 
nedanför slänterna och närmast älven finns relativt plana områden som inte klassats 
(markerat som ej klassat område på kartan). 

12.3.4.2 Konsekvenser 

Ytan med extremt stora och katastrofala konsekvenser utgör inom den östra delen cirka 
3% av området och förekommer på enstaka platser inom området. Området med lindriga 
konsekvenser utgör den största andelen, 90% av ytan, och omfattar obebyggd mark, 
mindre tillfartsvägar och enstaka komplementbyggnader inom den östra delen. 

12.3.4.3 Skredrisk 

Hög skredrisk utgör cirka 1% av områdets yta i denna östra del och förekommer som 
spridda små partier främst i området närmast älven. Medelhög skredrisk förekommer i 
området närmast älven främst på den norra sidan av älven. Även på den södra sidan av 
älven finns avsnitt med medelhög skredrisk. I den östra delen utgör medelhög skredrisk 
cirka 20% av områdets yta. Låg skredrisk förekommer inom den allra största delen och 
utgör cirka 75% av områdets yta. Inom den största delen av området är skredrisken i 
allmänhet låg på längre avstånd från slänterna (längre från älven). På södra sidan av 
älven finns dock två större områden där skredrisken är låg från älven och till områdets 
bakre gräns. På norra sidan älven finns ett sådant område längst i öster med låg skredrisk 
ända från älven.  

12.3.4.4 Klimatpåverkan 

I den östra delen har känslighet för klimatpåverkan bedömts som stor på älvens norra 
sida, längs större delen av sträckan. Endast två kortare avsnitt har lägre känslighet för 
klimatpåverkan, ett med liten påverkan längst i väster och ett med måttlig påverkan i 
östra delen. På älvens södra sida har känslighet för klimatpåverkan å andra sidan 
bedömts som liten längs större delen av sträckan. Stor känslighet för klimatpåverkan 
förekommer främst i ett avsnitt längst i väster och ett längst i öster. I den östra delen 
beror känsligheten för klimatpåverkan på sträckan mellan Skedom och Para enbart på 
förändring i portryck och inte på erosion i älven. På sträckan mellan Para och Överlännas 
beror känsligheten för klimatpåverkan på en kombination av erosion och förändring i 
portryck. 

12.3.5 Skillnader mellan norra och södra sidan av älven 

Sannolikheten för skred är på norra sidan av älven tydlig eller påtaglig inom cirka 30% av 
området och försumbar inom cirka 50% av området. Detta kan jämföras med den södra 
sidan av älven där sannolikheten är tydlig eller påtaglig inom cirka 15% av området och 
försumbar inom cirka 75% av området. Extremt stora och katastrofala konsekvenser 
förekommer något mer på den södra sidan, cirka 9% jämfört med 3% på den norra sidan. 
Den resulterande skredrisken bedöms hög eller medelhög inom cirka 30% av området på 
norra sidan av älven och cirka 15% av området på den södra sidan. 
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12.3.6 Tolkning och osäkerheter 

Inom skredriskanalysen har en hel del förenklingar gjorts vilket innebär osäkerheter. 
Bedömda sannolikheter, konsekvenser och skredriskgränser ska tolkas övergripande 
eftersom de bygger på generaliseringar av olika grad.  

Bedömningen av sannolikhet bygger på stabilitetsberäkningar utförda i en eller två 
sektioner per typområde, vilka ska representera ett större geologiskt och topografiskt 
likartat område. I så omväxlande geologiska förhållanden som längs Ångermanälven är 
detta svårt trots stöd av resistivitetsmodeller från flygmätningar, se avsnitt 5.3.1. 

Stabilitetsberäkningar har utförts i sektioner längs med älven. Endast i ett fall har 
stabilitetsberäkning utförts för en ravinslänt. Bedömning av sannolikheten i 
ravinslänterna har gjorts på basis av lutningsanalyser, vilket är en osäkerhet i 
bedömningen av sannolikheten för skred i dessa slänter, se avsnitt 10.4.2.  

Längs med Ångermanälven har det förekommit att jordstrukturen kollapsar på grund av 
mycket vatten i marken och en jordström (slamström) bildas som snabbt skapar en ravin. 
Var en sådan snabb ravinbildning skulle kunna inträffa har vi ingen möjlighet att bedöma 
eller beräkna. Snabb ravinbildning ingår därmed inte i skredriskanalysen. 

I inledningen av arbetet med skredriskanalysen längs Ångermanälven gjordes ett relativt 
omfattande utvecklingsarbete som innebär att säkrare bestämning av jordlager och 
jordparametrar har kunnat göras.  

I arbetet med skredriskanalysen har fem av MSB:s tidigare undersökningssektioner i 
området (MSB, 2006, rev 2008-06-19)  kompletterats med geotekniska fält- och 
laboratorieundersökningar. Förnyade beräkningar har utförts baserat på tidigare och 
kompletterande undersökningar och med de utvecklade metoderna för bestämning av 
jordparametrar. En jämförelse av resultaten visar att i tre av dessa sektioner har en högre 
säkerhet beräknats inom skredriskkarteringen än i MSB:s utredning. I en sektion har 
beräkningen gett samma säkerhetsfaktor och i ett fall lägre säkerhetsfaktor. I det senare 
fallet ligger dock sektionen som beräknats inom skredriskkarteringen 25 m öster om 
MSB:s tidigare sektion. Jämförelsen visar också att MSB:s stabilitetskartering i flera fall 
har beräknade säkerhetsfaktorer under 1,0, medan motsvarande stabilitetsberäkningar 
inom skredriskkarteringen endast i ett fall har en säkerhetsfaktor under 1,0. 
Utvecklingsarbetet bedöms därmed ha lett till mindre osäkerhet i 
stabilitetsberäkningarna än som varit fallet vid tidigare översiktliga 
stabilitetsutredningar. 
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13 Fortsatt klimatanpassningsarbete 

För att minska risken för skred längs älven kan åtgärder vidtas för att minska 
sannolikhet och/eller konsekvens. Sannolikhetsreducerande åtgärder är oftast 
fysiska såsom avschaktningar, motfyllningar eller jordförstärkning. 
Konsekvensreducerande åtgärder kan vara att ändra markanvändningen, till 
exempel genom att flytta byggnader och anläggningar. 

13.1 Samhällsplanering och byggande 

Skredriskkartan har en upplösning som är lämplig för översiktsplanenivå. Den är också 
möjlig att sammanväga med andra riskområden för naturolyckor, exempelvis 
översvämningsrisker. Skredriskkartan bör betraktas som ett planeringsunderlag som 
visar prioritering i behovet av fortsatt utredning och olika typer av åtgärder. 
Sannolikhetskartan redovisar en kvalitativ värdering av områden mer eller mindre 
känsliga för skred. Klimatlinjen visar hur slänter bedöms påverkas huvudsakligen av 
ökade portryck, men på vissa avsnitt även av ökad erosion i älven. Konsekvenskartan 
visar var konsekvenserna av ett skred kan bli mer eller mindre betydande. 

Inom uppdraget har det inte tagits fram förslag på riskreducerande åtgärder för enskilda 
områden. För att ta fram förslag på åtgärder krävs mer detaljerade utredningar och även 
fördjupade stabilitetsutredningar. Inom uppdraget har ett antal utlösande faktorer för 
skred identifierats, vilka är viktiga att ta hänsyn till för att inte stabiliteten i slänterna ska 
försämras. Nedan belyses ett antal allmängiltiga förslag på hur man kan gå vidare och vad 
man bör beakta: 

• Identifierade områden med hög skredrisknivå där man inte har gjort tillräckligt
detaljerade studier bör utredas vidare.

• Det är värdefullt för ett hållbart samhällsbyggande att kommunen samlar information
om utförda stabiliseringsåtgärder. Information om när, var och hur åtgärder är
utförda och underhållsbehov.

• Skötsel av slänterna är väsentligt för att inte försämra stabiliteten.
Rekommendationer för släntskötsel har tagits fram i flera sammanhang, bland annat
i (Tyréns AB, 2007). Dessa omfattar vegetationen i slänterna, var upplag bör placeras,
hantering av erosionsytor och allmänna observationer, se vidare avsnitt 13.2.

• Förändringar i grundvatten- och portrycksnivåer i slänterna har stor betydelse för
stabiliteten och rekommendationer för dränering, avvattning och infiltration har
bland annat tagits fram av (Tyréns AB, 2007), se vidare avsnitt 13.2.

• Avverkning av skog i högre belägna områden kan leda till större avrinning vilket kan
ge ökade grundvattennivåer och portryck i lägre belägna områden såsom slänterna
längs älven.

• Det är viktigt att olika klimatanpassningsåtgärder samordnas.
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Vid all ny exploatering eller annan förändring av belastningssituationen i anslutning till 
älven krävs en förnyad bedömning av eventuellt behov av stabilitetsförbättrande åtgärder, 
även inom områden med låg eller medelhög skredrisk.  

Vid detaljplanering och bygglov så måste mer detaljerade geotekniska utredningar göras, 
där hänsyn tas till den byggnation och de anläggningar, inklusive 
avvattningsanläggningar m.m., som planen/bygglovet kommer att tillåta. Detta för att 
inte öka sannolikheten för skred inom aktuellt område, samt att säkerställa stabiliteten 
för nybyggnation och befintlig bebyggelse inom detaljplaneområdet. Enligt 
Europastandarder för geoteknik krävs olika detaljeringsnivå beroende på ändamål. 
Geotekniska stabilitetsutredningar utförs därför lämpligen med etappvis ökande 
detaljeringsnivå. Se vidare (IEG, 2010) för planering respektive (IEG, 2008) för 
projektering och byggande. Som stöd bör man även använda rapporten: Anvisningar för 
släntstabilitetsutredningar (Skredkommissionen, 1995). Denna är under omarbetning 
och kommer finnas i en ny version på SGI:s hemsida hösten 2022. 

Det är även viktigt att tänka på att risknivån kan höjas om konsekvenserna ökar, det vill 
säga om marken exploateras med byggnader eller anläggningar. Annan förändring av 
markanvändning kan också ha betydelse för skredrisknivån. Exempelvis kan eftersatt 
underhåll av markdränering och markavvattning till följd av förändrad markanvändning 
leda till att bygga upp vattentryck i marken som kan öka sannolikheten för skred. 

13.2 Åtgärder för klimatanpassning 

Inför beslut om så kallade riskreducerande åtgärder bör en kvantitativ kostnads-
nyttoanalys göras genom att kostnaden för en åtgärd vägs mot nyttan. Då kan 
sannolikheten för skred och konsekvenserna utredas mer detaljerat för ett avgränsat 
område, för beslut om åtgärden ska inriktas på att minska sannolikheten och/eller 
konsekvenserna. Fysiska sannolikhetsreducerande åtgärder i form av 
avschaktning/utflackning, motfyllning, erosionsskydd, jordförstärkning med mera är ofta 
kostsamma. Detta gäller i synnerhet vid så branta höga slänter som längs Ångermanälven. 
Alternativ som minskar konsekvenserna kan ibland göra mer nytta. Sådana alternativ kan 
exempelvis vara inlösen/rivning av byggnad på en fastighet eller restriktioner i 
användning av mark. Exempel på olika åtgärder för att förbättra stabiliteten och minska 
sannolikheten för skred visas i Figur 13.1.  

För utförandet av sannolikhetsreducerande åtgärder krävs utredningar i form av 
detaljerade stabilitetsutredningar, projektering av åtgärder samt upprättande av 
bygghandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsansökningar med mera. Det 
finns behov av fortlöpande kontroll/övervakning och underhåll av funktionen hos sådana 
åtgärder. Kommuner har möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot 
naturolyckor hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (www.msb.se). 

 

http://www.msb.se/
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UTFLACKNING AV SLÄNT 

Figur 13-1 Exempel på olika åtgärder för att förbättra släntstabiliteten. Illustrationer från 
Skredkommissionens Rapport 5:95, (Skredkommissionen, 1996). 

Det är också viktigt att inte försämra stabiliteten i slänterna och därmed öka 
sannolikheten för skred. I Sollefteå kommuns skredliggare har ett stort antal skred och 
andra jordrörelser dokumenterats där utlösande faktorer, såväl naturliga som orakade av 
mänsklig påverkan, kunnat identifieras, se kapitel 8. För såväl befintlig som planerad 
bebyggelse är bland annat omhändertagande av avvattning och dränering väsentlig och 
att slänterna sköts på ett tillfredsställande sätt. Övergripande rekommendationer för 
avvattning/dränering, upplag, släntskötsel och avverkning presenteras i korthet nedan. 
Detaljerade rekommendationer för såväl avvattning, dränering, infiltration och 
släntskötsel som grundläggning och schaktarbeten redovisas i detalj i (Tyréns AB, 2007). 

13.2.1 Dränering, avvattning och infiltration 

Förändring av grundvatten- och portrycksnivåer är av stor betydelse för stabiliteten i 
slänterna och därmed för sannolikheten för skred. Ökning av portrycken i de ytliga 
delarna av slänten kan leda till en försämring av stabiliteten och vara en utlösande faktor 
för skred. Dagvatten och spillvatten kan öka portrycken i jorden och även ge ökad erosion 
(yterosion, erosion i jorden). Utlopp från dagvatten- och avloppsanläggningar bör spridas 
i erosionsskyddande material och ska inte placeras intill släntkrön eller i slänten. 
Infiltration av dagvatten och renat spillvatten får inte ske nära släntkrön. Dränerande 
åtgärder ska planeras så att påverkan på portrycken i slänterna undviks.  

Stödfyllning 

Avschaktning 

Utflackning av slänt 

Jordspikning 

Erosionsskydd 

Ersättning av  
eroderade massor 
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13.2.2 Upplag 

Upplag av schaktmassor, snö, ved, trädgårdsavfall med mera nära släntkrön medför en 
ökad belastning på jorden, vilket försämrar stabiliteten och ökar sannolikheten för skred. 
Upplag bör därför placeras längre från släntkrön. 

Upplag av snö innebär förutom en ökad belastning att vatten infiltreras i jorden då snön 
smälter. Detta leder till en ökning av portrycken och kan därmed försämra stabiliteten. 

13.2.3 Skötsel av slänterna 

Vegetation i slänter ökar slänternas stabilitet. Vegetationen bör vara av olika ålder och 
bestå av buskar, sly och större träd. Öppna erosionsytor bör repareras genom plantering 
av sticklingar eller trädplantor. Rotvältor orsakar öppna erosionsytor. Därför bör kraftigt 
lutande träd avverkas för att undvika att de tippar och orsakar rotvältor. Det är viktigt att 
vara observant på lutande träd, erosionsskador, ras, skred eller andra indikationer på 
rörelser i slänterna. 

13.2.4 Hyggesavverkning ovan slänterna 

Hyggesavverkning (kalhuggning) av skog, sly och buskar i områden ovanför slänterna kan 
leda till ökad ytavrinning och att vatten kan bli stående ovanför släntkrönen. Detta kan 
leda till ökade portryck i jorden, vilket försämrar stabiliteten och ökar sannolikheten för 
skred. Större sänkor med stående vatten kan medföra att vattnet infiltrerar ner i marken 
och orsakar inre erosion i de erosionskänsliga jordlagren. Detta kan leda till att 
jordstrukturen kollapsar och att jordströmmar bildas där jorden rinner nedför slänterna 
och skapar en ravin, se Figur 13.2.   

 

Figur 13.2  Ravinbildning som utlösts av en vattenansamling med infiltrerande smältvatten, i ett 
område längs Faxälven (Foto: Åke Gullersbo). 
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1. Bilaga Sektionsbeskrivning och sannolikhetsvärdering  

Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

19100H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______ 
 
21100H 

Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan H 19000-21350 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Odränerade egenskaperna i den kombinerade 
analysen saknar betydelse -> dränerad analys väljs 
som styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• I väster, platå mellan släntfot och vattendrag = ej 

klassat område 
___________________________________________ 

 
Sannolikhetsklass 5 
• Representerar ravinslänt på sträckan H 21050-21100 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Odränerade egenskaperna i den kombinerade 
analysen saknar betydelse -> dränerad analys väljs 
som styrande 

• Gräns för sklass 1 längs ravinen tolkad utifrån 
beräkningsresultat samt lutningsanalys 1:3   

19400V Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan V 19000-20050. 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Odränerade egenskaperna i den kombinerade 
analysen liten betydelse -> dränerad analys väljs som 
styrande 

• Klimatberäknad med PEM 

Kartbild bedöms inte vara nödvändig 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

20150V Sannolikhetsklass 4 
• Representerar sträckan V 20050-20900 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Glidytan går bara genom sand -> dränerad analys 
väljs som styrande 

• Klimatberäknas (PEM) ej. Ingen skillnad i beräknad 
säkerhetsfaktor från nuläge 

• Sklass 3 ritas förbi ravinen fram till ca V 21000 
 

 

21900V Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan V 20900-22300 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Glidytan går bara genom sand -> dränerad analys 
väljs som styrande 

• Klimatberäknas (PEM) ej. Ingen skillnad i beräknad 
säkerhetsfaktor från nuläge 

 

Kartbild bedöms inte vara nödvändig 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

22000H Sannolikhetsklass 4 
• Representerar sträckan H 21350-23500 
• Styrande analys nuläge – stor del av glidyta går 

genom lös silt och styrs av de odränerade 
egenskaperna -> kombinerad analys väljs som 
styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• Gräns för sklass 4 ritas längs raviner tolkad utifrån 

lutningsanalys 1:3 
• Gräns för sklass 1 längs raviner tolkade utifrån 

beräkningsresultat samt lutningsanalys 1:5 
• I öster, platå mellan släntfot och vattendrag = ej 

klassat område 
 

23000V Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan V 22300-23900 

Ej beräknad 
Kartbild bedöms inte vara nödvändig 

24000H Sannolikhetsklass 4 
• Representerar sträckan H 23500-24300 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Glidytan går visserligen genom lös silt, men de 
odränerade egenskaperna påverkar inte den 
kombinerade analysen -> dränerad analys väljs som 
styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• Hela ravinen ingår i delområdet 
• Gränser för sannolikhetsklasser längs ravinen tolkade 

utifrån sklass 4 lutning 1:2 och sklass 1 lutning 1:3 
• Liten platå mellan släntfot och älv = ej klassat område 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

24700H Sannolikhetsklass 2 
• Representerar sträckan H 24300-24800 
• Styrande analys nuläge – Båda analyserna är PEM-

beräknade, kombinerad analys med högst 
sannolikhetsklass-> kombinerad analys väljs som 
styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
 

 

24700V Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan V 23900-24900 

Ej beräknad 
Kartbild bedöms inte vara nödvändig 

25700V Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan V 24900-25800 
• Styrande analys nuläge – Kombinerad analys ger en 

osannolikt stor glidyta. Båda analyserna är PEM-
beräknade-> ger samma sannolikhetsklass SK1 för 
båda. 

• Klimatberäknad med PEM 

Kartbild bedöms inte vara nödvändig 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

26100V Sannolikhetsklass 4 
• Representerar sträckan V 25800-27600 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Glidytan går bara genom sand -> dränerad analys 
väljs som styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• Sektionen representerar bägge slänterna mot ravinen 
• Gränser för sannolikhetsklasser längs bakre ravinen 

tolkade utifrån beräkningsresultat samt lutningsanalys 
1:2  

• Avsats mellan släntfot och älv = ej klassat område 

 

26200H Sannolikhetsklass 5 
• Representerar sträckan H 24800-26700 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Odränerade egenskaperna i den kombinerade 
analysen saknar betydelse -> dränerad analys väljs 
som styrande 

• Sklass 5 följer älvslänten samt ravin i 26800 enligt 
beräkningssektion, ritas ej i mindre sidoraviner. 

• Gräns för sklass 1 rundar sidoraviner utifrån 
lutningsanalys 1:3  

• Avsats mellan släntfot och älv = ej klassat område 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

28000V Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan V 27600-28200 
• Styrande analys nuläge – Stor kritisk glidyta i 

kombinerad analys som inte bedöms representativ -> 
dränerad analys väljs som styrande 
 

Kartbild bedöms inte vara nödvändig 

28100H Sannolikhetsklass 5 
• Representerar sträckan H 26700-28700 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Glidytan går genom sand och fast silt -> dränerad 
analys väljs som styrande 

• Gränser för sannolikhetsklasser längs raviner tolkade 
utifrån sklass 5 lutning 1:2 och sklass 1 lutning 1:3 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

28500V Sannolikhetsklass 4 
• Representerar sträckan V 28200-28700 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Glidytan går genom sand, fast silt och halva glidytan 
genom lös silt. Dränerade egenskaper styr 
kombinerad analys -> dränerad analys väljs som 
styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
 

 

29100V Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan V 28700-29500 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Glidytan går genom sand, fast silt och halva glidytan 
genom lös silt. Dränerade egenskaper styr 
kombinerad analys -> dränerad analys väljs som 
styrande 

Kartbild bedöms inte vara nödvändig 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

29300H Sannolikhetsklass 4 
• Representerar sträckan H 28700-29800 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Glidytan går genom sand, fast silt och halva glidytan 
genom lös silt.  -> dränerad analys väljs som styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• Gränser för sklass 1 runt raviner km 29500 - 29700 

tolkade utifrån lutning 1:3. Bortser från mindre 
raviner km 29300 – 29500 
 

 

 

30200V Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan V 29500-31500 

Ej beräknad 
Kartbild bedöms inte vara nödvändig 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

30500H Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan H 29800-31000 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys. 
Odränerade egenskaper styr kombinerad analys -> 
kombinerad analys väljs som styrande 

• Klimatberäknad med PEM 

Kartbild bedöms inte vara nödvändig 

31300H Sannolikhetsklass 4 
• Representerar sträckan H 31000-31900 
• Styrande analys nuläge – större glidyta för 

kombinerad analys, men har kontrollerats mot 
lutningsanalysen och bedömts rimlig. Största delen av 
glidytan genom lös silt.  -> kombinerad analys väljs 
som styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• Komplicerad terräng med många raviner. Sklass 4 

ritas efter tolkat släntkrön längs älven. Sklass 1 ritas 
runt ravinerna utifrån lutning 1:3 

• Avsats mellan släntfot och älv = ej klassat område 

  

32800V Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan V 31500-33350 

Ej beräknad 
Kartbild bedöms inte vara nödvändig 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

33500H Sannolikhetsklass 5 
• Representerar sträckan H 31900-33700 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys 
och dränerade egenskaper dominerar båda 
analyserna. Glidytan går genom sand och fast silt  -> 
dränerad analys väljs som styrande 

• Gräns för sklass 5 och 1 ritas längs älven utifrån 
beräkningsresultat 

• I ravinen följer sklass 5 släntkrön och sklass 1 lutning 
1:3 

• Utstickande platå i älven = ej klassat område 
 

33600V Sannolikhetsklass 5  
• Representerar sträckan V 33350-34150 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys 
och dränerade egenskaper dominerar båda analyserna 
-> dränerad analys väljs som styrande 

• Gräns för sklass 5 ritas längs raviner tolkad utifrån 
lutningsanalys 1:2 

• Gräns för sklass 1 längs raviner tolkade utifrån 
beräkningsresultat samt lutningsanalys 1:3 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

34150H Sannolikhetsklass 5 
• Representerar sträckan H 33750-34300 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys 
och dränerade egenskaper dominerar båda analyserna 
-> dränerad analys väljs som styrande 

• Gräns för sklass 5 och 1 ritas längs älven utifrån 
beräkningsresultat 

• I raviner följer sklass 5 släntkrön och sklass 1 lutning 
1:3 

 

34500V Sannolikhetsklass 5 
• Representerar sträckan V 34150-35450 
• Styrande analys nuläge – Glidytorna går genom sand 

och de dränerade egenskaperna styr -> dränerad 
analys väljs som styrande 

• Sklass 5 rundar ravinerna med släntkrön och sklass 1 
följer lutning 1:3 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

35200H Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan H 34300-36200 

Ej beräknad 

35750V Sannolikhetsklass 5 
• Representerar sträckan V 35450-36200 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys 
och dränerade egenskaper dominerar båda analyserna 
-> dränerad analys väljs som styrande 

• Beräkningssektion representerar båda ravinens slänter 
• Sklass 5 och 1 ritas utifrån beräkningsresultat längs 

älvslänten 
• Sklass 5 följer sidoravinen med lutning 1:2 och sklass 

1 följer lutning 1:3 
• Avsats mellan släntfot ravin och vattendrag på den 

västra sidan ravinen = ej klassat område 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

36900H Sannolikhetsklass 4 
• Representerar sträckan H 36200-37300 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys 
och dränerade egenskaper dominerar båda 
analyserna. Glidyta genom sand och lös silt -> 
dränerad analys väljs som styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• Sklass 4 och 1 ritas utifrån beräkningsresultat längs 

älvslänten 
• Sklass 4 får även kategorisera nipa km 35900-36200, 

öster om egentlig representativ sträcka  
• Ravinen i km 37400, ravinens östra sidan: Sklass 4 

följer släntkrön och sklass 1 följer lutning 1:3 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

37600H Sannolikhetsklass 5 
• Representerar sträckan H 37300-38300 
• Styrande analys nuläge – samma glidyta och 

säkerhetsfaktor för dränerad och kombinerad analys 
och dränerade egenskaper dominerar båda 
analyserna. Glidyta genom sand och fast silt -> 
dränerad analys väljs som styrande 

• Ravinen i km 37400, ravinens västra sida: Sklass 5 
följer släntkrön och sklass 1 följer lutning 1:3 

• Sklass 5 och 1 ritas sedan utifrån beräkningsresultat 
längs släntkrön 

• Utfylld mark mellan släntfot och älv = ej klassat 
område 
 

 

37900V Sannolikhetsklass 1 
• Representerar sträckan V 36200-40550 

Ej beräknad 
Kartbild bedöms inte vara nödvändig 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

40700H Sannolikhetsklass 5 
• Representerar sträckan H 38300-41100 
• Styrande analys nuläge –glidytor genom sand, fast silt 

och lös silt, men de dränerade egenskaperna styr 
även i kombinerad analys -> dränerad analys väljs 
som styrande 

• Sklass 5 och 1 ritas generellt längs släntkrön utifrån 
beräkningsresultat 

• Sklass 1 rundar skredärr utifrån lutning 1:3 
• Avsats mellan släntfot och älv = ej klassat område 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

41200V Sannolikhetsklass 5 
• Representerar sträckan V 40050-41400 
• Styrande analys nuläge –glidytor genom sand, fast silt 

och lös silt, men de dränerade egenskaperna styr 
även i kombinerad analys -> dränerad analys väljs 
som styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• Sklass 5 följer släntkrön längs älven i enlighet med 

beräkningsresultat 
• Sklass 1 följer lutning 1:3 runt ravinerna 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

41400H Sannolikhetsklass 4 
• Representerar sträckan H 41100-41900 
• Styrande analys nuläge – glidytor genom sand och lös 

silt, men de dränerade egenskaperna styr även i 
kombinerad analys -> dränerad analys väljs som 
styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• Sklass 4 och sklass 1 ritas generellt längs släntkrön 

utifrån beräkningsresultat 
• Sklass 1 följer lutning 1:3 runt ravinerna 
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Sektion 
[km] 

Resonemang för val och gränsdragning av 
sannolikhetsklass 

Kartbild med gränsdragning av sannolikhetsklass 

42000H Sannolikhetsklass 4 
• Representerar sträckan H 41900-44000 
• Styrande analys nuläge – glidytor genom sand, fast 

silt och lös silt. Friktions- och kohesionsandel lika 
stora för glidyta i kombinerad analys, men glidytan 
större. Glidytan kontrollerats mot lutningsanalys och 
bedömts rimlig -> kombinerad analys väljs som 
styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• Komplicerad geometri med många raviner 
• Sklass 4 ritas längs släntkrön vid älv utifrån 

beräkningsresultat 
• Sklass 1 följer lutning 1:3 runt ravinerna  
• Avsats mellan släntfot och älv = ej klassat område 
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42200V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42040V 

Sannolikhetsklass 3 
• Representerar sträckan V 41400-44000 
• Styrande analys nuläge –glidytor genom sand, fast silt 

och lös silt. Friktions- och kohesionsandel lika stora för 
glidyta i kombinerad analys, men glidytan större. 
Glidytan kontrollerats mot lutningsanalys och bedömts 
rimlig -> kombinerad analys väljs som styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
• Sklass 3 ritas längs släntkrön vid älv utifrån 

beräkningsresultat 
• Sklass 2 följer lutning 1:2 längs släntkrön bakslänt  
• Område nedanför släntfot = ej klassat område 
 
 
 
 
Sannolikhetsklass 5 
• Representerar bakslänter på sträckan 
• Styrande analys nuläge –samma glidytor i båda 

analyserna, men de dränerade egenskaperna styr 
även i kombinerad analys -> dränerad analys väljs 
som styrande 

• Klimatberäknad med PEM 
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2. Bilaga Inventerade geotekniska utredningar  
 

Kommun SGI - Id Benämning Datum Konsult Konsultens 
uppdragsnr 

Fysiskt 
arkiv 

Geosuite- 
projekt? 

J/N 

Utredningsnivå 
enligt rapport 

Rekommenderade/ 
utförda åtgärder 

Sollefteå ? PM Geoteknisk Undersökning 
(Stabilitetsutredning) 

1996-
11-18 

J&W 6560270 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N PMGeo   

Sollefteå ? PM Geoteknisk Undersökning 
(Stabilitetsutredning) 

1996-
11-18 

J&W 6560270 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N PMGeo   

Sollefteå 00JWSÅ01 Geoteknisk undersökning och 
stabilitetsutredning 

2000-
09-15 

J&W 05252046 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N Rapport geoteknik Jordspikning 

Sollefteå 00SCSÅ01 Y 1533, Bro över Ångermanälven 2000-
03-21 

Scandiaconsult 
Sverige AB 

810443-30 Sollefteå 
Kommun 

N TB/Geo   

Sollefteå 00SCSÅ02 Planerat jordhus 2000-
04-12 

Scandiaconsult 
Sverige AB 

810394-01 Sollefteå 
Kommun 

N Översiktlig   

Sollefteå 00SCSÅ03 RV 90 Trängbacken 2000-
09-08 

Scandiaconsult 
Sverige AB 

810515-01 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N Teknisk 
Beskrivning 

Flera åtgärdsförslag. 
Rekommenderad åtgärd 
är jordspikning. 

Sollefteå 01VKSÅ01 Väg 90, Bygghandling 2001-
04-30 

Vägverket 
Konsult  

254840 Sollefteå 
Kommun 

N TB/Geo   
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Kommun SGI - Id Benämning Datum Konsult Konsultens 
uppdragsnr 

Fysiskt 
arkiv 

Geosuite- 
projekt? 

J/N 

Utredningsnivå 
enligt rapport 

Rekommenderade/ 
utförda åtgärder 

Sollefteå 02VKSÅ01 Jordhus vid Risön camping 2002-
03-08 

Vägverket 
Konsult  

4910041 Sollefteå 
Kommun 

N Rgeo+PMGeo Avschaktning i lutning 1:3 
i de övre partierna. 

Dessutom krävs 
uppfyllnad i släntfot.  

Sollefteå 03WSSÅ01 Släntförstärkningsåtgärd 
avlastning/motfyllning 

2003-
07-03 

WSP 10028349 Sollefteå 
Kommun 

N PMgeo Förslag till åtgärd på 
slänten innebär att 

släntkrönet skall avlastas 
genom avschaktning i två 

terrasser till 2,0 m 
respektive 4,0 m djup 
under bef. markyta. 

Sollefteå 05MRSÅ01 Georadarundersökning tvärs över 
Ångermanälven 

2005-
04-13 

MRM mark 
radon miljö 

MRAP 05007 Sollefteå 
Kommun 

N Georadar   

Sollefteå 05RASÅ01 Trollkärringnipan 2005-
12-30 

Ramböll 61810515584-
1 

Sollefteå 
kommun 

N Översiktlig   

Sollefteå 05SWSÅ01 Västnyland 259, Sollefteå 2005-
12-14 

Sweco VBB 2454110000 Sollefteå 
kommun 

J Utredning   

Sollefteå 05SWSÅ Kompletterande undersökningar 
Västnyland 259 

2007-
06-12 

Sweco VBB 2454110000 Sollefteå 
kommun 

N utredning   

Sollefteå 06MRSÅ01 Georadarundersökning av 
bottentopografi och 

jordlagerförhållanden över 
Ångermanälven 

2006-
03-30 

MRM mark 
radon miljö 

MRAP 06007 Sollefteå 
Kommun 

N Georadar   
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Kommun SGI - Id Benämning Datum Konsult Konsultens 
uppdragsnr 

Fysiskt 
arkiv 

Geosuite- 
projekt? 

J/N 

Utredningsnivå 
enligt rapport 

Rekommenderade/ 
utförda åtgärder 

Sollefteå 06RYSÅ01 Georadarutredning Para och Björkå 2006-
08-01 

RAYCON   Sollefteå 
Kommun 

N     

Sollefteå 07SWSÅ01 Detaljerad stabilitetsutredning för 
nytt hus inom fastighet Skarped 4:1 

2007-
06-27 

Sweco VBB 2454197000 Sollefteå 
kommun 

J Detaljerad   

Sollefteå 07TYSÅ01 Geoteknisk besiktning, Näsåker 2007-
12-14 

Tyréns 215887.02 Sollefteå 
kommun 

N Besiktning Släntskötsel 

Sollefteå 07TYSÅ02 Geoteknisk besiktning 2007-
12-14 

Tyréns 215887.01 Sollefteå 
kommun 

N Besiktning   

Sollefteå 10SWSÅ01 Okulärbesiktning Remslenipan 2010-
01-22 

Sweco 2167124000 Sollefteå 
kommun 

N Besiktning   

Sollefteå 10TYSÅ Säkra siltslänter, Sollefteå 2010-
11-29 

Tyréns 222307 Sollefteå 
kommun 

N FoU 
 

Sollefteå 10TYSÅ01 FoU-projekt, Säkra siltslänter, 
Sollefteå 

2010-
11-29 

Tyréns 222307 Sollefteå 
kommun 

J FoU   

Sollefteå 11SWSÅ01 Nipras Ed 2:8, Sollefteå 2011-
04-13 

Sweco 2454350000 Sweco 
Civil AB, 
Sundsvall 

N Rådgivning Omledning av smält- och 
ytvatten samt byte av 
trumma under väg. 

Sollefteå 11SWSÅ02 FORSMO KRAFTVERK- 
EROSIONSKADA 

2011-
11-04 

Sweco 2163035000 Sweco 
Civil AB, 
Sundsvall 

J Bygghandling Ökning av trumstorlek 
samt utläggning av 

utläggning av 
erosionsskydd 
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Kommun SGI - Id Benämning Datum Konsult Konsultens 
uppdragsnr 

Fysiskt 
arkiv 

Geosuite- 
projekt? 

J/N 

Utredningsnivå 
enligt rapport 

Rekommenderade/ 
utförda åtgärder 

Väg 975 11VCSÅ01 Besiktningsrapport 2011-
05-04 

Vectura  100956   N Besiktningsrapport Kontroll att ingen röjning 
utförs i slänten. Vid 
tecken på röjning 

kontaktas projektledare 
drift. 

Sollefteå 12TYSÅ01 Geoteknisk besiktning av nipa i 
näsåker 

2012-
09-27 

Tyréns 242318 Sollefteå 
kommun 

N Besiktning Utlopp bör 
erosionsskyddas. 

Sollefteå 14SWSÅ04 Väg 960 Resele Riskpunkt NR 
1230548 

2014-
04-15 

Sweco 144807   J MUR och PMGeo  Ett sprängstensfyllt 
dräneringsdike med 1,3 

m djup under 
befintlig vägs nivå 
anläggs på vägens 

skärningssida så att 
vatten leds kontrollerat till 
lågpunkter och trumlägen 

längs vägen. 

Sollefteå 14SWSÅ01 Väg 906 Höven Riskpunkt NR 33886 2014-
04-15 

Sweco 144807   J MUR och PMGeo Geonät läggs i tvärs 
vägen 4 lager med en 

förankringslängd av 3 m. 
Avstånd mellan 

geonätslager är 0,5 m. 

Sollefteå 14SWSÅ02 Väg 906 Myre Riskpunkt NR 33885 2014-
04-15 

Sweco 144807   J MUR och PMGeo Förstärkning med 
geonät. 

Sollefteå 14SWSÅ03 Väg 953 Omnäs Riskpunkt NR 
1230536 

2014-
04-15 

Sweco 144807   J MUR och PMGeo En tillfällig väg görs 
genom att fylla igen diket 
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Kommun SGI - Id Benämning Datum Konsult Konsultens 
uppdragsnr 

Fysiskt 
arkiv 

Geosuite- 
projekt? 

J/N 

Utredningsnivå 
enligt rapport 

Rekommenderade/ 
utförda åtgärder 

och flytta trafiken mot 
järnvägsbanken.  

Sollefteå 90NISÅ01 Planerad flerbostadsbebyggelse 1990-
02-07 

Nitro Consult 
AB 

6501-901 Sollefteå 
Kommun 

N Preliminär För planerad 
flerbostadsbebyggelse. 

Kompletterande 
geoteknisk utredning 

erfordras i 
detaljprojekteringsskedet. 

Sollefteå 90NISÅ Planerad flerbostadsbebyggelse 1990-
05-02 

Nitro Consult 
AB 

6529-901 Sollefteå 
Kommun 

N Översiktlig  Underlag för 
stadsplaneändring. 

Kompletterande 
geoteknisk utredning 

erfordras i 
detaljprojekteringsskedet. 

Sollefteå 90VISÅ01 Nybyggnad av Daghem 1990-
02-08 

VIAK AB 84-2063 Sollefteå 
Kommun 

N   Husgrundläggning  

Sollefteå 90VISÅ02 Kjell Mähler Myre 7:98 Nybyggnad 
av bostadshus 

1990-
09-28 

VIAK AB 84-2082 Sollefteå 
Kommun 

N Översiktlig Husgrundläggning. 
Betryggande 
totalstabilitet. 

Sollefteå 90VISÅ03 Nybyggnad av bostadshus 1990-
12-14 

VIAK AB 84-2104 Sollefteå 
Kommun 

N Översiktlig   

Sollefteå 91KKSÅ01 Stabilitetsutredning prästbordet 
1:28 och 1:29 i Resele. 

1991-
02-07 

K-Konsult 93052-173.23 Sollefteå 
kommun 

N Utredning Detaljerade 
undersökningar måste 

utföras. 
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Kommun SGI - Id Benämning Datum Konsult Konsultens 
uppdragsnr 

Fysiskt 
arkiv 

Geosuite- 
projekt? 

J/N 

Utredningsnivå 
enligt rapport 

Rekommenderade/ 
utförda åtgärder 

Sollefteå 91KKSÅ Rapport över 
stabilitetsundersökning för 

prästbordet 1:28, 1:29 mfl i resele 

1991-
10-22 

K-Konsult 93052-173.23 Sollefteå 
kommun 

N Översiktlig Ingen rekommendation. 

Sollefteå 91VBSÅ01 Renen 3 och Björnen 1- Bostadshus 1991-
06-03 

VBB Viak R6627 Sollefteå 
kommun 

N Översiktlig För husgrundläggning 

Sollefteå 91VBSÅ02 Nybyggnad av stödmur, Ica närköp, 
Sollefteå 

1991-
08-07 

VBB Viak R9667 Sollefteå 
kommun 

N Översiktlig För grundläggning 
stödmur 

Sollefteå 92KKSÅ01 Stabilitetsutredning, Näslunds åkern 1992-
03-11 

K-Konsult 93052-176.23 Sollefteå 
kommun 

N Översiktlig Säkerhet mot skred är 
tillräcklig. Aktiviteter 

inom området kan ändra 
säkerheten. 

Sollefteå 92KKSÅ02 Stabilitetsutredning, Övergård 1992-
03-12 

K-Konsult 93052-175.23 Sollefteå 
kommun 

N Översiktlig En remsa om 30-50 m 
närmast nipkanten bör 

undantas från 
bebyggelse.  Noggrannare 
stabilitetsundersökningar 

kan visa på att 
bebyggelse kan läggas 

närmre.  

Sollefteå 92KKSÅ Stabilitetsutredning, Näslunds åkern 1992-
11-13 

K-Konsult 93052-176.24 Sollefteå 
kommun 

N Rådgivning Beräknade säkerheter 
mot skred är tillräcklig för 
befintlig bebyggelse och 

utbyggnad med 
småhusbebyggelse. 
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Kommun SGI - Id Benämning Datum Konsult Konsultens 
uppdragsnr 

Fysiskt 
arkiv 

Geosuite- 
projekt? 

J/N 

Utredningsnivå 
enligt rapport 

Rekommenderade/ 
utförda åtgärder 

Sollefteå 92VBSÅ01 Nybyggnad av bostadshus, Räven 4 1992-
07-06 

VBB Viak S5991 Sollefteå 
kommun 

N Översiktlig Undersökning för 
bostadshus. 

Sollefteå 93TYSÅ01 Stabilitetsutredning 1993-
11-19 

Tyréns 
Infrakonsult 

93052-179.23 Sollefteå 
Kommun 

J Utredning Ej stabilitetsproblem. 
Vegetationstäcket bör ej 

skadas. 

Sollefteå 94JWSÅ01 Planerad bygga "Mullestuga" 1994-
05-27 

J&W Bygg & 
Anläggning 

4560225 Sollefteå 
Kommun 

N PMGeo   

Sollefteå 94JWSÅ02 Busstation 
(godshanteringsbyggnad) 

1994-
05-27 

J&W Bygg & 
Anläggning 

4560227 Sollefteå 
Kommun 

N PMGeo   

Sollefteå 94SGSÅ01 Ang. väg Y906, Rasområden-
Stabilitetsutredning  

1994-
06-14 

SGI 2-9309-463 Sollefteå 
Kommun 

N Delrapport 2 Förstärkning av den 
nedre delen av slänten 

med en tryckbank. 
Dräneringsledning under 

vägen bör bytas ut. 
Stabiliteten för övre delen 

av nipan bör utredas 
ytterligare. 

Sollefteå 94SGSÅ Ang. väg Y906, Rasområden-
Stabilitetsutredning  

1994-
06-21 

SGI 2-9309-463 Sollefteå 
Kommun 

N Delrapport 1   

Sollefteå 94SKSÅ01 Bygga Fjärrvärmeledningen 1994-
08-10 

Skanska 
Teknik AB 

3330.8213 Sollefteå 
Kommun 

N   Försumbar risk för större 
markbrott. Jorden är 
finkornig och mycket 

känslig för 
vattenpåverkan. 
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Kommun SGI - Id Benämning Datum Konsult Konsultens 
uppdragsnr 

Fysiskt 
arkiv 

Geosuite- 
projekt? 

J/N 

Utredningsnivå 
enligt rapport 

Rekommenderade/ 
utförda åtgärder 

Sollefteå 94TYSÅ01 Stabilitetsutredning, Näsåker 12:1, 
del av nipan vid näsåkersskolan 

1994-
08-09 

Tyréns 
Infrakonsult 

93052-180.23 Sollefteå 
kommun 

N Utredning   

Sollefteå 96JWSÅ01 PM Geoteknisk Undersökning 
(Stabilitetsutredning) 

1996-
11-18 

J&W 6560270 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N PMGeo   

Sollefteå 96JWSÅ PM Geoteknisk Undersökning 
(Stabilitetsutredning) 

1996-
11-18 

J&W 6560270 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N PMGeo   

Sollefteå 96JWSÅ PM Geoteknisk Undersökning 
(Stabilitetsutredning) 

1996-
11-18 

J&W 6560270 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N PMGeo   

Sollefteå 96JWSÅ PM Geoteknisk Undersökning 
(Stabilitetsutredning) 

1996-
11-18 

J&W 6560270 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N PMGeo   

Sollefteå 96JWSÅ PM Geoteknisk Undersökning 
(Stabilitetsutredning) 

1996-
11-18 

J&W 6560270 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N PMGeo   

Sollefteå 96JWSÅ PM Geoteknisk Undersökning 
(Stabilitetsutredning) 

1996-
11-18 

J&W 6560270 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N PMGeo   

Sollefteå 96JWSÅ PM Geoteknisk Undersökning 
(Stabilitetsutredning) 

1996-
11-18 

J&W 6560270 Sweco 
Civil AB, 

Härnösand 

N PMGeo   
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Kommun SGI - Id Benämning Datum Konsult Konsultens 
uppdragsnr 

Fysiskt 
arkiv 

Geosuite- 
projekt? 

J/N 

Utredningsnivå 
enligt rapport 

Rekommenderade/ 
utförda åtgärder 

Sollefteå 97KMSÅ01 Stabilitetsutredning Kyrkojorden 
17:1 med flera 

1997-
12-19 

KM, Kjessler & 
Mannerstråle 

9721 Sollefteå 
kommun 

N Utredning Skötselplan bör 
efterföljas. 
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3. Bilaga Värdering och klassning av byggnader i 
konsekvensanalysen 

Tabellen visar byggnadsändamål för vilka SGI angivet en värdeklass utifrån uppsatta 
aspekter. Definitionen av byggnadsändamålen är hämtade från Lantmäteriets 
produktbeskrivning för fastighetskartan (2011). 

Kod Byggnads- 
ändamål 

Detaljerat 
ändamål Lantmäteriets beskrivning 

SGI:s 
bedömda 
generella  
värde-

klassning 

SGI:s huvudsakliga motiv till 
bedömning om anläggningen 
drabbas av skred 

130 Bostad Småhus, 
friliggande 

Småhus med en bostad som inte är 
sammanbyggt med ett annat småhus. 
Friliggande småhus med en bostad. 

3 

Samtliga bostads-ändamål (utom 
133) ges värdet 3 utifrån 
Lantmäteriets definition som antyder 
att storleken på bostäderna med 
olika ändamål är relativt lika 
varandra (Lantmäteriet 2014). Ett 
friliggande småhus anses ofta ligga i 
närheten av andra småhus.  

131 Bostad Småhus, 
kedjehus 

Två eller flera, med varandra via 
garage, förråd eller dylikt 
sammanbyggda enbostadshus. Varje 
bostad finns på en egen fastighet, 
även parhus klassificeras som 
kedjehus. 

3 Samma som Bostad kod 130. 

132 Bostad Småhus, 
radhus 

Småhus som ligger i en rad om minst 
tre hus vars bostadsdelar är direkt 
sammanbyggda med varandra och där 
varje bostad finns på egen fastighet. 

3 Samma som Bostad kod 130. 

133 Bostad Flerfamiljshus 

Byggnad som är inrättad med minst 
tre bostäder och kan innehålla kontor, 
butik, hotell, restaurang och liknande. 
Minst 50 % ska utgöras av Bostad. 

4 

Här antas att även flervåningshus 
med relativt många lägenheter kan 
ingå. Därmed ges denna bostad ett 
högre värde.  

135 Bostad 
Småhus med 
flera 
lägenheter 

Småhus med flera bostäder som finns 
på samma fastighet. Till exempel 
tvåbostadshus alternativt hyres- eller 
bostadsrättsradhus om minst tre 
bostäder på samma fastighet. 

3 Samma som Bostad kod 130. 

199 Bostad Ospecificerad 

Bostad med okänt Bostadsändamål, 
får ej användas vid nyregistrering. Får 
endast anges av lantmäteriet vid 
ajourhållningsmetod där ändamål inte 
kan avgöras. 

3 Samma som Bostad kod 130. 

240 Industri 
Annan 
tillverknings-
industri 

Byggnad för övrig industriell 
verksamhet med tillverkning. 4 

Kan omfatta många typer av 
verksamhet. Kan medföra 
sannolikhet för extremt stora 
konsekvenser för miljön. Byggnaden 
kan innebära extremt stora 
ekonomiska förluster och ett mycket 
stort antal människor kan drabbas 
direkt och indirekt. 

241 Industri Gasturbinanläg
gning 

Anläggning för produktion av el med 
förbränningsgaser. 4 

Kan medföra sannolikhet för extremt 
stora konsekvenser för miljön. 
Byggnaden kan innebära extremt 
stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 

242 Industri Industrihotell Byggnad inrymmande flera olika 
industrier. Till exempel industrihus. 4 

Kan medföra sannolikhet för extremt 
stora konsekvenser för miljön. 
Byggnaden kan innebära extremt 
stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 

243 Industri Kemisk 
industri 

Industri för tillverkning eller förädling 
av kemiska produkter. Till exempel 5 

Kan medföra sannolikhet för 
katastrofala konsekvenser för miljön.  
Byggnaden kan innebära katastrofalt 
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färgindustri, plastindustri, 
läkemedelsindustri. 

stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 

244 Industri Kondenskraftv
erk 

Anläggning för produktion av el ur 
ånga, tar ej tillvara spillvärme. 4 

Kan medföra sannolikhet för extremt 
stora konsekvenser för miljön. 
Byggnaden kan innebära extremt 
stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 

245 Industri Kärnkraftverk Anläggning för framställning av el ur 
kärnenergi. 5 

Kan medföra sannolikhet för 
katastrofala konsekvenser för miljön.  
Byggnaden kan innebära katastrofalt 
stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 

246 Industri Livsmedelsindu
stri 

Industri för tillverkning av livsmedel 
bland annat genom förädling av 
jordbruksprodukter. Till exempel 
charkuteri, konservindustri, 
fruktindustri. 

4 

Stora mängder rengöringsmedel, till 
exempel lut, kan användas. Kan 
också vara en stor arbetsplats. Kan 
medföra sannolikhet för extremt 
stora konsekvenser för miljön. 
Byggnaden kan innebära extremt 
stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 

247 Industri Metall- eller 
maskinindustri 

Industri för tillverkning och förädling 
av metall och maskiner. Till exempel 
bilindustri, järnverk, mekanisk 
industri, metallindustri. 

4 

Vissa typer av metallindustrier 
hanterar stora mängder kemikalier, 
till exempel ytbehandlingsindustrier. 
Kan medföra sannolikhet för extremt 
stora konsekvenser för miljön. 
Byggnaden kan innebära extremt 
stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 

248 Industri Textilindustri 
Industri som tillverkar garn, tyg och 
dylikt samt bereder dessa. Till exempel 
tekoindustri, väveri. 

4 

Kan medföra sannolikhet för extremt 
stora konsekvenser för miljön.  
Byggnaden kan innebära extremt 
stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 

249 Industri Trävaruindustri 

Industri för förädling av skogsråvaror. 
Till exempel trä-, massa-, pappers-, 
möbelindustri, pappersbruk, sågverk, 
snickeri. 

4 

Kan medföra sannolikhet för extremt 
stora konsekvenser för miljön.  
Byggnaden kan innebära extremt 
stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 

250 Industri Vattenkraft-
verk 

Anläggning som omvandlar lägesenergi 
hos vatten till el. 5 

Haveri av vattenkraftverk bedöms 
kunna ge lika stora konsekvenser 
som ett brott på en kraftverksdamm.  
Kan medföra sannolikhet för 
katastrofala konsekvenser för miljön.  
Byggnaden kan innebära katastrofalt 
stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 

251 Industri Vindkraftverk Anläggning för omvandling av 
vindenergi till el. 2 

Skada på vindkraftverk bedöms ge 
relativt liten skada på människor och 
innebär medelhög miljörisk och liten 
samhällsbetydelse. Bedöms innebära 
medelstora ekonomiska förluster.   

252 Industri Värmeverk 

Anläggning som levererar värme till 
fjärrvärme med pannor för fast, 
flytande eller gasformiga bränslen 
samt el. Till exempel kraftvärmeverk 
eller fjärrvärmeverk. 

5 

Kan medföra sannolikhet för 
katastrofala konsekvenser för miljön.  
Byggnaden kan innebära katastrofalt 
stora ekonomiska förluster och ett 
mycket stort antal människor kan 
drabbas direkt och indirekt. 
 

253 Industri Övrig industri-
byggnad 

Övrig byggnad för industriell 
verksamhet som inte är tillverkning, 
till exempel lagerbyggnad (även utan 
väggar), bensinstation, 
reparationsverkstad.  

4 

Kan omfatta många typer av 
verksamhet.   Kan medföra 
sannolikhet för extremt stora 
konsekvenser för miljön.  Byggnaden 
kan innebära extremt stora 
ekonomiska förluster och ett mycket 
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stort antal människor kan drabbas 
direkt och indirekt. 

299 Industri Ospecificerad 

Industri med okänt ändamål. Ska 
endast anges av lantmäteriet vid 
ajourhållningsmetod där ändamål inte 
kan avgöras. 

4 

Kan omfatta många typer av 
verksamhet.   Kan medföra 
sannolikhet för extremt stora 
konsekvenser för miljön.  Byggnaden 
kan innebära extremt stora 
ekonomiska förluster och ett mycket 
stort antal människor kan drabbas 
direkt och indirekt. 

301 Samhälls-
funktion Badhus 

Hus med offentlig badinrättning. Till 
exempel badhus, kallbadhus, simhall, 
äventyrsbad. 

3 

Kan finnas ett större antal 
människor här (hög densitet). Dock 
liten samhällsvikt. Stor miljörisk, på 
grund av läckage av klor (flytande 
eller i gasform), kan inte helt 
uteslutas. 

302 Samhälls-
funktion Brandstation Byggnad för räddningstjänsten. 4 

Bedöms ha en stor samhällsfunktion 
och innebära stora ekonomiska 
förluster, samt ett antal människor 
närvarande som motsvarar antalet i 
småhus med flera bostäder.   

303 Samhälls-
funktion Busstation 

Större busshållplats eller resecentrum 
med flera linjer med byggnad. Till 
exempel resecentrum. 

4 

Bedöms innebära stora ekonomiska 
förluster, medelviktig 
samhällsfunktion, medelstor 
miljörisk och antal människor som 
motsvarar antalet i flerbostadshus 
och större skola. Går att ha en 
temporär ersättningsplats. 

304 Samhälls-
funktion 

Distributionsby
ggnad 

Byggnad i distributionsnätet för gas, 
värme, elektricitet eller vatten. Till 
exempel transformatorstation, 
värmecentral, teknikbod (tele, 
bredband), vattentorn. 

2 

Detta byggnadsändamål bedöms inte 
innehålla människor och bedöms ha 
låg miljörisk.  Distributionsbyggnad 
kan ha liten betydelse för samhället 
och innehålla ett medelstort 
ekonomiskt värde.   

305 Samhälls-
funktion Djursjukhus Byggnad för stationär vård av sjuka 

djur. 3 

Närvaro av människor. Byggnaden 
bedöms ha låg miljörisk och liten 
samhällsbetydelse. Innebär troligtvis 
stora ekonomiska förluster.   

306 Samhällsfun
ktion 

Försvarsbyggn
ad 

Byggnad som används för 
försvarsändamål eller 
försvarsberedskap. Till exempel 
byggnad i anslutning till en militär 
anläggning eller ett militärt förråd. 

3 

Ammunition och liknande kan finnas, 
men ska ligga i mycket tåliga 
kassuner.  Det som finns där går 
troligtvis att ersätta på annat håll, 
men en enstaka försvarsbyggnad 
bedöms dock innebära medelviktig 
samhällsfunktion och stora 
ekonomiska förluster.  

307 Samhälls-
funktion Vårdcentral 

Enhet för öppen hälso- och sjukvård. 
Till exempel hälsocentral, läkarstation, 
vårdcentrum dock ej 
privatläkarmottagning. 

4 

Stor samhällsfunktion.  Bedöms 
innebära stora ekonomiska förluster, 
medelstor miljörisk och antal 
människor som motsvarar antalet i 
flerbostadshus och större skola. Går 
dock att temporärt ersätta via 
närliggande vårdcentraler. 

308 Samhälls-
funktion Högskola Eftergymnasial skola klassificerad i 

högskoleförordning. 4 
Det bedöms finnas många 
människor på skolan. Stor 
samhällsfunktion.   

309 Samhälls-
funktion Ishall 

Inbyggd konstfrusen isanläggning. Till 
exempel för ishockey, bandy eller 
skridskor. 

3 

Kan finnas ett större antal 
människor här (hög densitet). Dock 
liten samhällsvikt.  Miljöskada, på 
grund av läckage av köldmedium, 
kan inte helt uteslutas. 

310 Samhälls-
funktion 

Järnvägsstatio
n 

Station eller hållplats som expedierar 
person- eller godstrafik. Enligt SJ:s 
författningar (SJF 611) och 
Rikstidtabellen. 

4 

Stor samhällsfunktion.  Bedöms 
innebära stora ekonomiska förluster, 
medelhög miljörisk och antal 
människor som motsvarar antalet i 
flerbostadshus och större skola. 

311 Samhälls-
funktion Kommunhus 

Huvudbyggnad för kommunledning. 
Till exempel kommunhus, stadshus, 
rådhus. 

4 

Stor samhällsfunktion.  Bedöms 
innebära stora ekonomiska förluster, 
medelhög miljörisk och antal 
människor som motsvarar antalet i 
flerbostadshus och större skola. 
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312 Samhälls-
funktion 

Kriminalvårdsa
nstalt 

Institution för verkställande av 
fängelsestraff.  3 

Bör jämställas med något av 
bostadsalternativen. Har en 
samhällsfunktion och kan innebära 
medelstora ekonomiska förluster. 
Går ev. att temporärt ersätta med 
hjälp av andra anstalter.  

313 Samhälls-
funktion Kulturbyggnad 

Byggnad för kulturellt ändamål. Till 
exempel teater och museum eller 
hembygdsgård. 

3 

Antal människor bedöms motsvarar 
antalet i småhus med flera bostäder.  
Det bedöms vara medelstora 
ekonomiska förluster och liten 
miljörisk.  

314 Samhälls-
funktion Polisstation Byggnad inrymmande central för 

polisverksamhet. 4 

Bedöms ha en stor samhällsfunktion 
och ett antal människor som 
motsvarar antalet i flerbostadshus 
och större skola. 

315 Samhälls-
funktion Reningsverk Byggnad för rening av avloppsvatten. 5 

Mycket stor samhällsfunktion.  
Miljöskada på grund av läckage av 
kemikalier, kan inte uteslutas. 

316 Samhälls-
funktion Ridhus Byggnad med manege för ridning. 3 

Det bedöms vara ett mindre antal 
människor närvarande, låg miljörisk 
och medelstora ekonomiska 
förluster. 

317 Samhälls-
funktion Samfund 

Byggnad för fast organiserad religiös 
gemenskap. Till exempel kyrka, 
frikyrka, moské, synagoga, tempel, 
kloster, församlingshem, krematorium, 
kapell, gravkapell. 

3 

Det bedöms generellt vara antal 
människor närvarande som 
motsvarar antalet i ett småhus med 
flera bostäder. Det bedöms vara 
liten samhällsbetydelse, låg miljörisk 
och medelstora ekonomiska 
förluster.  

318 Samhälls-
funktion Sjukhus 

Inrättning för sluten vård och 
specialiserad öppenvård. Till exempel 
lasarett, länssjukhus, regionsjukhus. 

5 

Mycket stor samhällsfunktion, 
katastrofala ekonomiska förluster 
och ett mycket stort antal människor 
bedöms kunna vara närvarande.  

319 Samhälls-
funktion Skola 

Byggnad för undervisning. Till exempel 
förskola, grundskola, gymnasium, folk-
, handels-, jakt-, jordbruk- , 
lanthushålls-, natur- och kultur-, 
naturbruks-, nomad-, räddnings-, 
skogsbruks-, verkstads-, vård-, samisk 
skola. 

4 

Stor samhällsfunktion, stora 
ekonomiska förluster och ett stort 
antal människor bedöms kunna vara 
närvarande. 

320 Samhälls-
funktion Sporthall 

Inomhusanläggning för sport och 
idrott. Till exempel idrotts-, 
badminton-, curling-, tennis-hall. 

3 

Det bedöms vara liten 
samhällsbetydelse, medelstora 
ekonomiska förluster, låg miljörisk 
och ett antal människor som 
motsvarar småhus med flera 
bostäder. 

321 Samhälls-
funktion Universitet Eftergymnasial utbildning klassificerad 

i högskoleförordning. 4 

Stor samhällsfunktion, stora 
ekonomiska förluster och ett stort 
antal människor bedöms kunna vara 
närvarande. 

322 Samhälls-
funktion Vattenverk 

Anläggning där grundvatten eller 
ytvatten bereds till dricksvatten. Till 
exempel vattenreningsverk. 

5 
Mycket stor samhällsfunktion.  
Miljöskada, på grund av läckage av 
kemikalier, kan inte uteslutas. 

324 Samhälls-
funktion Multiarena 

Flexibel större arena för utövande av 
sport, kultur och genomförande av 
många slags arrangemang. 

5 

Mycket stort antal människor 
bedöms kunna vara närvarande när 
det är fullsatt och hög densitet. 
Bedöms utifrån att det är en större 
arena.  Medelhög miljörisk, på grund 
av läckage av köldmedium, kan inte 
helt uteslutas. Mycket stora 
ekonomiska förluster.  

399 Samhälls-
funktion Ospecificerad 

Samhällsfunktion med okänt ändamål. 
Samhällsfunktion: Byggnad som till 
övervägande del innehåller 
verksamhet som nyttjas av 
medborgare i samhällslivet 
(Lantmäteriet 2014).  

4 

Det är en samhällsfunktion och 
bedöms kunna innehålla människor 
som motsvarar antalet människor på 
en större skola, flerbostadshus. Det 
bedöms vara stora ekonomiska 
förluster, medelstor miljörisk och 
viktig samhällsfunktion.  

499 Verksamhet Ospecificerad 
Verksamhet med okänt ändamål. 
Verksamhet: Som till övervägande del 
används för rörelse, till exempel hotell, 

3 

Det är en verksamhet och bedöms 
kunna innehålla människor som 
motsvarar antalet i småhus med 
flera bostäder. Det bedöms vara 
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kontor, handel, restaurang eller 
parkeringshus (Lantmäteriet 2014).  

medelhöga ekonomiska förluster, låg 
miljörisk och mycket liten 
samhällsbetydelse.  

599 Ekonomibyg
gnad Ospecificerad 

Ekonomibyggnad med okänt ändamål. 
Ekonomibyggnad: Byggnad som till 
övervägande del är till för jordbruk, 
skogsbruk eller därmed jämförbar 
näring (Lantmäteriet 2014).  

2 

Ekonomibyggnad i lantbruk kan 
innebära medelhöga ekonomiska 
förluster, medelhög miljörisk, 
mycket liten samhällsbetydelse och 
generellt sett inte ha några 
människor närvarande.  

699 Komplement
byggnad Ospecificerad 

Komplementbyggnad med okänt 
ändamål. 
Komplementbyggnad: Byggnad som 
hör till andra byggnader med ändamål 
bostad, samhällsfunktion, verksamhet 
eller industri till exempel uthus, 
garage, carport, cistern, lager, sjöbod 
eller friggebod. Även byggnader utan 
väggar ingår (Lantmäteriet 2014).  

1 

Ses som friggebod eller liknande. 
Det bedöms inte vara några 
människor närvarande, små 
ekonomiska förluster, liten miljörisk 
och mycket liten samhällsbetydelse.  

799 Övrig 
byggnad Ospecificerad 

Övrig byggnad med okänt ändamål.  
Övrig byggnad: Byggnad vars ändamål 
inte är Bostad, Industri, 
Samhällsfunktion, Verksamhet, 
Ekonomibyggnad eller 
Komplementbyggnad, till exempel 
kolonistuga eller fristående skärmtak 
större än 15 kvm av varaktig 
konstruktion (Lantmäteriet 2014).  

1 

Ses som friggebod eller liknande. 
Det bedöms inte vara några 
människor närvarande, små 
ekonomiska förluster, liten miljörisk 
och mycket liten samhällsbetydelse. 
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4. Bilaga Värdering och klassning av vägar och 
järnvägar i konsekvensanalysen 

Tabellen visar klassning av alla väg- och järnvägstyper utifrån Lantmäteriets indelning av 
detaljtyper för fastighetskartan. 

Detaljtyp Lantmäteriets beskrivning 
Bedömd 

värdeklass 
(SGI) 

VÄGA1.M Allmän väg, klass I, vägmitt 3 
VÄGA1U.M Allmän väg, klass I, vägmitt, underfart 3 
VÄGA2.M Allmän väg, klass II, vägmitt 2 
VÄGA2U.M Allmän väg, klass II, vägmitt, underfart 2 
VÄGA3.M Allmän väg, klass III, vägmitt 1 
VÄGA3U.M Allmän väg, klass III, vägmitt, underfart 1 
VÄGAS.D Allmän väg, skilda körbanor, körbanemitt 3 
VÄGASU.D Allmän väg, skilda körbanor, körbanemitt, underfart 3 
VÄGASU.M Allmän väg, skilda körbanor, vägmitt, underfart 3 
VÄGBN.M Bilväg/gata 1 
VÄGBNU.M Bilväg/gata i underfart/tunnel 1 
VÄGKV.M Kvartersväg 1 
VÄGBS.M Sämre bilväg 1 
VÄGBSU.M Sämre bilväg i underfart/tunnel 1 
VÄGGG.D Genomfartsgata/-led, körbanemitt 2 
VÄGGG.M Genomfartsgata/-led, gatumitt 2 
VÄGGGU.D Genomfartsgata/-led, körbanemitt, underfart 2 
VÄGGGU.M Genomfartsgata/-led, gatumitt, underfart/tunnel 2 
VÄGMO.D Motorväg, körbanemitt 4 
VÄGMOU.D Motorväg, körbanemitt, underfart/tunnel 4 
VÄGA0BY.M Väg under byggnation 2 
JVGR1.M Järnväg med enkelspår 4 
JVGR2.M Järnväg med dubbelspår 4 
JVGU.M Underfart/tunnel för järnväg 4 
JVGÖ.M Övrig järnväg 3 
JVGBY.M Järnväg under byggnation 4 
JVGÖU.M Övrig järnväg i tunnel 3 
ÖVÄGCYK.M Cykelväg/parkväg 1 
ÖVÄGUND.M Underfart/tunnel för övrig väg eller led 1 
GÅNGBRO.M Gångbro 1 
ÖVÄGTRA.M Traktorväg 1 
ÖVÄGSTI.M Gångstig 1 
ÖVÄGELS.M Elljusspår 1 
VANLED Vandringsled 1 
LINBANA Linbana 1 
FÄRJELED Färjeled 1 
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