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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.  

Denna fördjupningsbilaga har tagits fram av Gunnel Göransson och Karin Odén.  

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. Prognostisering av erosion till år 2100 i Ångermanälven - Del 1: Kartläggning av 
geomorfologi och modellering av erosion (Kling J, Nordblom O, Tjerry S, 2018, rev 
2020)  

2. Prognostisering av erosion i Ångermanälven 2015–2100 - Del 2: Hydrodynamisk och 
morfologisk modellering i MIKE 21C (Nordblom O, Tjerry S, Bång S, Hernebring C, 
2019) 
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1 Inledning 
Syftet med deluppdraget om älverosion har varit 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 effekten av 
klimatförändringen. Resultatet av erosionsprognostiseringen utgör 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. 
Erosionsprognostiseringen omfattar tre delar, beskrivna i detalj i hänvisade referenser 
varav nr 2 och 3 är bilagda denna del:  

1. SGU:s kartläggning av Ångermanälvens bottenförhållanden från Näsåker till 
Nyland, redovisade i Nyberg et al. (2016). 

2. DHI:s kartläggning och beskrivning av älvens morfologiska utveckling, redovisad 
i Kling et al. (2018), bilagd som bilaga 1 i denna rapport. 

3. DHI:s hydrodynamisk och morfologisk modellering för perioden 2015-2100, 
redovisad i Nordblom et al. i (2019), bilagd som bilaga 2 i denna rapport. 

Resultaten av skredriskkarteringen och den metodik som använts redovisas i sin helhet i 
ett antal rapporter, vilka utgörs av två huvudrapporter (Del 1 och 2): (SGI, 2022a) och 
(SGI, 2022b), samt fem fördjupningsbilagor (Del 3A-E): (SGI, 2022c), (SGI, 2022d), 
(SGI, 2022e), (SGI, 2022f) och (SGI, 2022g). En sammanfattande beskrivning av arbetet 
med älverosion redovisas i Del 2: Metodik och analys (SGI, 2022b). 

Erosion är en del av sedimenttransporten. Sedimenttransport omfattar både fina material 
och grövre material (det vill säga lera, silt, sand, grus och sten). Ett förenklat antagande är 
att sedimenttransporten till övervägande del påverkas av älvens bottenlutning, 
flödesdjupet (vattendjup) och flödeshastigheten, samt sedimentpartiklarnas storlek och 
sedimentens fallhastighet. De krafter som verkar på en sedimentpartikel är framför allt 
lyftkraft, gravitation och dragkraft. Medan gravitation (inklusive kohesion, 
biofilmsbildning och konsolidering) är den stabiliserande kraften, är övriga krafter (drag-, 
lyft- och flytkraft) destabiliserande och när inverkan av de destabiliserande överstiger de 
stabiliserande börjar partiklar att mobiliseras (förflyttas/röra på sig). Erosion uppstår i 
områden som över tid förlorar mer material än vad som sedimenterar. Ackumulation 
uppstår i områden som över tid tillförs mer material än vad som förs bort. I en del 
områden sker en nettotransport av material över tid. Det finns därför områden längs ett 
vattendrag som domineras av erosion, ackumulation och/eller transport vilket styrs av 
rådande hydraulisk regim (hydrauliska förutsättningar) och sedimentens karaktär. 
Ändras flödesregimen ändras också sedimentdynamiken. 

Sedimentdynamiken är komplex och att kunna förutse denna för så långa tidsperioder 
som nästan 80 år, är med någon större exakthet omöjligt. För att kunna genomföra en 
rimlig prognos av erosionen behövs förutom omfattande indata även goda kunskaper i 
transportprocesser och fluvialmorfologiska (flödesmorfologiska) processer samt modeller 
som klarar av att beskriva dessa. 
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2 Inventering av tidigare underlag 
Följande befintliga underlag samlades in innan arbetet kunde påbörjas: 

• Lantmäteriets fastighetskarta digitalt i form av WMS.  

• 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 L (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, pp 32-47. 1957_Erosion forms and processes 
on the bottom of Ångermanälven river.  

• Flygfoton från 1960, 1973, 2010, 2014 och 2016 från Lantmäteriet. 

• Kartering av skred ur SGI:s skreddatabas  

• 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. 

3 Framtaget underlag 
Genom samverkansavtal mellan SGI och SGU togs följande underlag fram som utgör ett 
underlag för hela arbetet med skredriskanalysen av Ångermanälven: 

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

• SGU-rapport 2016:01 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.  

3.1 Strandlinjeförskjutning 

Flygbildstolkning och digitalisering av strandlinjen från äldre flygfoton genomfördes som 
underlag för analys av strandlinjeförskjutning över tid. Sådan information bidrar med 
kunskap till den morfologiska utvecklingen av älven i nutid. Hänsyn till kraftstationernas 
tillkomst har tagits i analysen. Hänsyn har även tagits till variation i vattenstånd som kan 
förekomma mellan de olika flygfotograferingarna.  

3.2 Kartläggning av bottenförhållanden 

För detaljerad beskrivning hänvisas till Nyberg m.fl. (2016) och Bergman (2018). SGU:s 
mindre mätfartyg Ugglan användes för hydroakustiska mätningar, sedimentprovtagning 
och bottenfotografering. Metoderna sammanfattas nedan: 
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• Interferometrisk sonar. En interferometrisk sonar ger både en konventionell side-
scan sonarbild och täta vattendjupvärden inom hela sonarstråket. Djupen 
bestäms genom att mäta tiden mellan utsänd puls och mottaget eko och 
beräkning av infallsvinkeln för den reflekterade ljudpulsen. Resultatet blir en 
batymetrisk bild av botten tvärs båtens färdriktning och ger en tredimensionell 
bild av bottens djupförhållanden, dvs.  en terrängmodell över bottens ytformer. 

• Sedimentekolod. Sedimentekolod ger en högupplöst digital profil genom bottnar 
bestående av finkorniga sediment. Strukturer i botten med en separation av några 
decimeter kan vanligen särskiljas. Penetrationsdjupet kan uppgå till drygt 50 
meter i leriga sediment, men är mindre i grövre jordarter som grovsand och lerfri 
morän. 

• Reflektionsseismik. Ljudsignalen har ett betydligt större frekvens- och 
energiinnehåll än sedimentekolodet och har på så vis ett penetrationsdjup som 
gör det möjligt att erhålla profiler genom hela lagerföljden från bottenytan ner till 
berggrundsytan. 

• Sedimentprovtagning och fotografering. För att verifiera de hydroakustiska 
undersökningarna besöktes 37 platser för provtagning och fotografering av 
bottensediment för sedimentklassificering. Botten fotograferades vid samtliga 
punkter. Upptagning av sedimentprover med gripskopa kunde göras i 25 
punkter, i övriga punkter var botten för hård och för grovkornig. En okulär 
bedömning gjordes av samtliga bottenprover. Tio prov lämnades till SGI:s labb 
(sträckan Nyland-Sollefteå) och 8 prov lämnades till MRM:s labb (sträckan 
Sollefteå-Näsåker) för kornstorleksanalys och jordartsbestämning.  

Den hydroakustiska mätningen av Ångermanälven utfördes i ett område från Näsåker och 
nedströms till Nylandsbron, en sträcka på ca 80 km. I grunda vattenområden (< 2 m) har 
täckningen blivit begränsad på grund av att Ugglan inte kan gå grundare än ca 3 m för att 
inte riskera skada mätinstrumenten under båten. 

Positionering gjordes med RTK (Real-Time Kinematic). Koordinater lägesbestämdes i 
koordinatsystemet SWEREF 99 TM och i höjdsystemet RH2000.  

3.3 Grunda områden 

För att hantera avsaknaden av batymetrisk data i grunda områden använde sig anlitad 
konsult (DHI) av en variant av bildanalys (Nordblom, Tjerry, Bång, & Hernebring, 2019). 
Den baseras på att analysera variationer i ljusintensitet från ortofoton för att på så sätt 
rekonstruera bottennivåer i större sammanhängande grunda områden (Figur 3.1). 
Metoden går ut på att härleda ett samband mellan uppmätt bottennivå (vattendjup) i 
närheten av respektive grundområde och ljusintensiteten i bilden. Detta samband 
används sedan för att beräkna ett djup och därefter en bottennivå över hela det grunda 
området. Proceduren upprepas för varje område där bottendata saknas, totalt ett 40-tal 
områden på sträckan mellan Faxälven och Överlännäs. Utöver de större grunda 
områdena har DHI också fyllt ut det smala stråk som löper längs med älvstranden i större 
delen av undersökningsområdet. 
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Figur 3.1. Illustration av batymetrin i älvfåran före och efter utfyllnad med beräknade 
bottennivåer i grunda områden. Övre bilden med mörka områden som saknar mätdata och nedre 
bilden där dessa områden har fått färg utifrån beräknat bottendjup. Färgskalan representerar 
bottennivån, men skiljer något mellan bilderna (Nordblom, Tjerry, Bång, & Hernebring, 2019). 
 

För detaljerad beskrivning hänvisas till Kling et al. (2018).  

Den geomorfologiska kartläggningen har främst baserats på GIS-analyser med 
höjddatabasen (Lantmäteriets nationella höjddatabas - NH), samt flygbildstolkning i 
flygbilder från 1960 fram till idag.  

Ångermanälven rinner i en djup, nedskuren dalgång i sediment som har avsatts i tidigare 
skede. Eftersom detta material är relativt lätt att erodera för rinnande vatten, samt att 
landhöjningen är och har varit mycket stor i området, har erosionen fokuserats på erosion 
i botten. Ångermanälven har därmed skurit sig allt djupare ner i sina egna sediment. 

Baserat på underlaget upprättades en strandförskjutningskurva som innebär att 
strandförskjutningens olika faser i Ångermanälvens nedskärning i botten och 
erosionsbranter med skred kan åldersbestämmas. NH-data användes bland annat för att 
detektera och digitalisera äldre vattendragsfåror som idag är torrlagda.  
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Dessa ger information om hur Ångermanälven sett ut i tidigare skeden, både i planform 
och i tvärsektionens form.  

Skredärr digitaliserades för att kunna bedöma storlek, form och lutning. Varje skred 
bedömdes om det var ett flakskred, rotationsskred eller slamström. Undersökningen 
innebar också bedömningar av hur länge skredmassan ligger kvar i älven innan den 
eroderas bort, hur länge skredärret är aktivt innan det växer igen med vegetation samt på 
vilken höjdnivå skredärrets fot ligger. Detta är parametrar som kan ge viktig information 
om det finns ett samband mellan älvens erosion och skred. 

5 Hydrodynamisk och morfologisk modellering 

5.1 Inledning 

För detaljerad beskrivning hänvisas till Kling m.fl. (2018) och Nordblom m.fl. (2019).  

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 modelleringen upprättas först en 
hydrodynamisk modell som den morfologiska modellen sedan använder. 

Morfologisk modellering gjordes för sträckan Sollefteå kraftstation – Nyland. För 
sträckan Faxälven – 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). 

5.2 Indata 

Följande indata har kunnat användas: 

• Batymetri 

• Observerade flöden och vattennivåer 

• Vattennivåer för kalibrering 

• Suspenderad sedimentkoncentration 

• Sedimentprover 

• Data för klassificering av bottensediment 

Saknade data: 

• Uppströms sedimenttransport 

Osäkerheter i indata beskrivs under avsnitt 6.4. 

5.3 Hydrologiska tidsserier fram till år 2100 

Hydrologiska tidsserier utgör randvillkor i modellens uppströmsrand. Hydrologiska 
tidsserier fram till år 2100 togs fram genom hydrologiska modellberäkningar och med 
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hänsyn till effekter av klimatförändring på temperatur, nederbörd och avdunstning fram 
till år 2100, samt regleringen av älven. 

Effekten av klimatförändringen innebär minskad vårflod och avrinning sommartid, men 
ökad avrinning vintertid. Denna förändring av den naturliga vattenföringens årsdynamik 
har simulerats med en avrinningsmodell för RCP-scenario RCP 8,5 enligt IPCC/SMHI. 
Data hämtades från SMHI:s tillgängliga klimatscenariodata fram till år 2100. 
Avrinningsmodellen utgörs av DHI:s NAM-modell som är en konceptuell 
avrinningsmodell som tar hänsyn till fuktinnehållet i markzonen. NAM-modellen har 
många likheter med SMHI:s HBV-modell.  

NAM-modellen användes för beräkning av naturlig (utan reglering) vattenföring för 
dagens klimat med temperatur- och nederbördsdata för perioden 1981-2011 (30 år) och 
för framtida klimat enligt klimatscenariot RCP 8.5 med scenario-data för temperatur och 
nederbörd till år 2100 (Figur 5.1). Till den beräknade naturliga vattenföringen, med 
respektive utan klimatförändring, adderades säsongsregleringen och korttidsregleringen 
för att få fram de slutliga syntetiska (skapade) flödeshydrograferna med/utan 
klimatförändring. Själva regleringen är baserad på dagens reglering eftersom det inte 
finns någon information om eventuell förändrad regleringsstrategi. Regleringsstrategin 
antas alltså vara samma år 2100 som idag. De olika scenarierna framgår av Tabell 1. 

 

Figur 5.1. Beräkningar av den naturliga (utan reglering) vattenföringens årsdynamik med NAM-
modellen med klimatscenariodata (RCP 8.5), respektive data för dagens klimat (EOBS). 
Resultaten visas tillsammans med S-HYPE-data. Resultaten har sammanställts i 30-årsperioder 
för att visa förändringar i klimatscenariot fram till 2100. (Nordblom, Tjerry, Bång, & Hernebring, 
2019). 
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Tabell 1. Ingående scenarier i den hydrodynamiska och morfologiska modelleringen. 

SCENARIO BESKRIVNING 

1. Bas-scenario för prognostisering av 
erosionen i ÅÄ fram till 2100 

Tidsriktig långtidsmodellering (85 år, 2015-
2100) baserat på observerade reglerade 
flöden (Uniper, timvärden 2006-2018), 
repeterade till 85 år lång serie. Inga effekter 
av klimatförändringar har tagits med i denna 
serie. 

2. Extra scenarier för beräkning av effekterna 
av flödesreglering (utan hänsyn till påverkan 
på sedimenttransporten av uppströms 
dammar) 

Tidsriktig korttidsmodellering (12 år) och 
skalerad långtidsmodellering (85 år) baserat 
på observerade reglerade flöden (Uniper, 
timvärden 2006-2017). 

Tidsriktig korttidsmodellering (12 år) och 
skalerad långtidsmodellering (85 år) baserat 
på modellberäknade flöden för naturliga 
förhållanden (SMHI S-HYPE, dygnsvärden 
2006-2017). 

3. Extra scenarier för beräkning av effekterna 
av klimatförändring 

Tidsriktig långtidsmodellering (85 år) baserat 
på den naturliga flödeshydrografen med 
effekter av klimatförändring (RCP 8.5). 
Dagens flödesreglering har inkluderats i 
flödesserien. 

Tidsriktig långtidsmodellering (85 år) baserat 
på den naturliga flödeshydrografen utan 
effekter av klimatförändring. Dagens 
flödesreglering har inkluderats i flödesserien. 

 

5.4 Hydrodynamisk modell 

En hydrodynamisk modell över älvsträckan upprättades i DHI:s modellverktyg MIKE 11. 
I modellen ingår tre delar: (i) en beskrivning av batymetrin, (ii) en beskrivning av 
strömningsmotståndet från botten och (iii) randvillkor. MIKE 11-modellen sträcker sig 
från Faxälvens utlopp till Nyland. Den modellerade sträckan är 44 km och beskrivs med 
86 tvärsektioner, tätare uppströms Överlännas och glesare nedströms. Det finns tre 
randvillkor i modellen: (1) Uppströms inflöde vid övre randen, (2) punktinflöde vid 
inflödet från Hjälta kraftstation och (3) nedströms vattennivå vid Sollefteå. Totalflödet i 
Sollefteå varierades mellan 400 m3/s och 2000 m3/s. Punktinflödet från Hjälta är 
antingen 0-tappning (Hjälta inaktiv) eller maxtappning 270 m3/s (Hjälta aktiv). 
Vattennivån vid dammen i Sollefteå beräknas enligt flöde-vattenstånd-sambandet.  

5.5 Morfologisk modell 

MIKE 21C är en fluvialmorfologisk modell som stöder både fristående hydrodynamik 
eller kombinerade hydrodynamiska och sedimenttransportsimuleringar. I modellen ingår 
(i) en multi-fraktionsmodell som tar hänsyn till flera sedimentfraktioner där varje 
fraktion definieras om den är kohesiv eller icke-kohesiv och (ii) en bottenskiktsmodell för 
att beskriva sedimentens tredimensionella fördelning. Uppströms sedimentinflöde 
(uppströms randvillkor) definieras för alla sedimentfraktioner. Sedimenttransport 
beräknas för bottenstransport och för suspenderad transport.  
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Ett kurvlinjärt beräkningsnät användes i MIKE 21C. Det sträcker sig från nedströms 
dammen i Sollefteå till Överlännas. För sträckan Faxälven-Sollefteå sattes endast en 
hydrodynamisk modell upp. Det beror på att det är svårt att modellera uppströms 
morfologiskt på grund av alltför få bottenprover och avsaknad av information om 
sedimenttransport. 

6 Sammanfattning av resultaten 
För detaljerad beskrivning hänvisas till Nyberg m.fl. (2016), Kling m.fl. (2018) och 
Nordblom m.fl. (2019). Nedan följer en kort sammanfattning av resultaten.  

6.1 Bottenförhållanden 

SGU:s kartläggning av bottenförhållandena är redovisade i Nyberg m.fl. (2016) med 
tillhörande GIS-skikt som visar sedimenttyperna som dominerar i den översta metern av 
älvbotten, tunna och osammanhängande sedimentlager i bottenytan och bottenområden 
som är stor- och rikblockiga, samt där sedimenten är rörliga och sandvågor förekommer 
(Figur 6.1 - Figur 6.4).  

Resultatet visar att djupet till berggrunden varierar kraftigt längs hela sträckan från att 
förekomma i bottenytan till ca 100 m under bottenytan. Vad gäller bottensedimenten 
förekommer i allmänhet en mer grovkornig bottenyta bestående av sten och block mellan 
Näsåker och Sollefteå. Det kan bero på en mer ytnära berggrundsyta och rikare förekomst 
av morän som ursprungsmaterial. Från Sollefteå till Nyland förekommer i allmänhet mer 
rörliga sediment i bottenytan bestående av sand och grus. Sandvågor har formats i dessa. 
Älvbotten är generellt 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. 
Skredärr förekommer på älvbotten längs hela sträckan både i silt/sand/grus/sten och 
morän. 
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Figur 6.1. Den resulterande sedimentkartan för älvbotten mellan Forsmo, Sollefteå och Korvmo 
och positioner för upptäckta skredärr på botten i hydroakustiska data. Lantmäteriets höjdmodell 
är draperad på SGU:s jordartskarta för land. Huvudjordart visar den sedimenttyp som dominerar 
i den översta metern av älvbotten. Denna jordart ger älvbotten dess allmänna karaktär i termer 
av ytformer, erosionsbeständighet, bärighet osv. Det andra skiktet visar tunna och 
sammanhängande sedimentlager i bottenytan (<50 centimeters mäktighet). Kartskikt, där 
bottenområden är stor- och rikblockiga samt där sedimenten är rörliga och sandvågor 
förekommer, visas också. (Nyberg, Bergman, & Zillén Snowball, 2016). 

 

Figur 6.2. Älvbottens schematiska uppbyggnad på djupet mellan Forsmo, Sollefteå och Korvmo. 
Profilerna är 20 gånger överförhöjda. Berggrundsytan är på ca 100 meters djup på det djupaste 
stället i området. (Nyberg, Bergman, & Zillén Snowball, 2016). 
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Figur 6.3. Figuren visar motsvarande information som i Figur 6.1 men för sträckan Korvmo och 
Nyland. (Nyberg, Bergman, & Zillén Snowball, 2016). 
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Figur 6.4. Figuren visar motsvarande information som i Figur 6.2 men för sträckan Korvmo och 
Nyland. (Nyberg, Bergman, & Zillén Snowball, 2016). 

 

6.2 Morfologisk utveckling 

DHI:s analys av den morfologiska utvecklingen sträcker sig från tiden för ca 6 000 år 
sedan och fram till nu och visar på en omfattande utveckling av Ångermanälven och dess 
dalgång.  

För över 6 000 år sedan fylls dalgången med sediment från inlandsisen som drar sig 
tillbaka mot nordväst och ett flätflodssystem bildas som täcker hela dalbotten. För ca  
5 200 år sedan låg havsvattenståndet i höjd med överytan på platåytor ovan 
Ångermanälven, omedelbart norr om Faxälvens inlopp i Ångermanälven. För mellan  
5 000 och 3 000 år sedan (egentligen BP1), skär Ångermanälven ned i sina sediment och 
första generationens erosionsbranter skapas längs älven. En sinusformad fåra börjar 
bildas med ungefär samma storlek som idag (Figur 6.5). Ca 3 000 BP bildas en ny 
dalbotten vid ca 25 m.ö.h med en flätflod vid Sollefteå. Ca 2 000 BP är bottennivå kring 
18 m.ö.h. Första generations flakskred uppstår söder om Sollefteå och havsnivån når in 
till Faxeälven.  

 
1 BP = before present, dvs. före år 1950.    
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Ca 1 000 BP är bottennivån kring 11 m.ö.h och havsnivån når in till Sollefteå kraftverk 
men inte längre. Terrassen söder om Sollefteå bildas (Figur 6.6). Vissa flakskred har 
skredmassor som står på bottenytan. Idag sker en förlust av sedimentbankar närmast 
Sollefteå, vilket gör att fåran smalnar av. Tidigare skredområden stabiliseras när 
strömfåran inte längre pressas mot ytterkurvan. Nya områden med mer intensiv erosion i 
kanten uppstår längre nedströms.  
 

 

Figur 6.5. Rekonstruktion av äldre vattendragsfåra i gråaktig färg mellan Sollefteå och Kläpp som 
motsvarar Ångermanälven för ca 3 000 år sedan, dagens fåra i tegelröd färg. (Kling, Nordblom, & 
Tjerry, 2018). 

 

 

Figur 6.6. Runt Sollefteå kan man se olika rester i form av terrasser (tydliggjorda med olika 
färger från ljusgrönt till rosa) bildade vid olika tidsperioder genom erosion av Ångermanälven. 
Dessa terrasser kan bidra till att åldersbestämma skreden längs älven. (Kling, Nordblom, & 
Tjerry, 2018).  
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Det har skett en stegvis utveckling av Ångermanälven med perioder av deltabildning och 
efterföljande nedskärning av vattendragsfåran (Figur 6.7). I takt med landhöjningen 
förflyttades deltat allt närmare dagens lokalisering av kusten. Deltastorleken har minskat 
ju längre nedströms man kommer i Ångermanälven, vilket kan avspeglas i en allt mer 
reducerad sedimenttransport. 

 

 

Figur 6.7. Förekomst av deltanivåer i undersökningsområdet markerade med tjocka svarta streck. 
Nivån över havet (blå linje) har översatts till ålder med utgångspunkt från 
strandförskjutningskurva. (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018). 

 

Inom undersökningsområdet identifierades ett åttiotal skredärr efter flakskred men 
endast 5 av dessa bedöms vara aktiva skred idag (Figur 6.8). Flakskred förekommer på 
båda sidor om älven, men det finns inget tydligt samband mellan dessa och strömfårans 
läge. I ungefär hälften av skreden finns skredmassor kvar i skredärret och i några få fall 
förekommer tydliga skredmassor ute i älven. Andra skredformer är 
droppskred/slamströmmar. Dessa skredärr har formen av en solfjäder och som övergår 
till en smal erosionsränna halvvägs ner i sluttningen. 

Skreden representerar åldrar från 4 000 år BP till idag. Skreden förekommer vanligen i 
kluster, vilket innebär att nya skred ofta återkommer på samma plats. Skreden är oftast 
knutna till platser där strömfåran pressats ut mot kanten, antingen på grund av den 
sinusformade strömningen eller bildandet av sedimentbankar på motsatt sida. I området 
finns betydligt fler ärr efter droppskred/slamströmmar än från skred.  
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Figur 6.8. Aktiva skred under perioden 1960 till 2018. Det finns ytterligare skredärr men dessa 
måste ha tillkommit före 1960. (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018). 
 

Analys av strandlinjeförändring utifrån flygfoton ger information om den nutida 
förändringen. Av analysen framgår, inte helt oväntat, att kraftstationerna påverkat 
strandlinjens läge, framförallt intill och i närheten av kraftverksdammarna. Analys av 
strandlinjen från 1960 och 2010 visar att fåran har blivit bredare uppströms Sollefteå 
kraftstation. Stora förändringar har framförallt skett runt Faxälvens utlopp och man kan 
se att de stora sedimentbankar som förekommer på 1960-talet är idag i stort sett borta 
(Figur 6.9). Det kan delvis bero på en dämningseffekt från Sollefteå kraftverk men 
förklarar inte hela bilden, vilket innebär att minskad sedimenttransport och erosion eller 
muddringar har bidragit till sedimentbankarnas försvinnande. I nedre delen av 
dämningsområdet är skillnaderna små, delvis på grund av branta kanter ned till älven. 

 

 

Figur 6.9. Utloppet av Faxälven i Ångermanälven år 1960 i vänster bild och 2010 i höger bild. Röd 
linje i bilderna representerar digitaliserad strandlinje år 1960. (Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018). 

Nedströms Sollefteå kraftstation i höjd med Sollefteå samhälle har det skett stora 
förändringar efter 1966 när kraftstationen sattes i drift (Figur 6.10). Innan dess gick 
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huvuddelen av vattnet norr om Hågestaön (se Figur 6.10). Ön hade då flackare kanter 
som idag är brantare och stabiliserade med vegetation. På norra stranden, det område 
som idag utgör camping, har det skett stora utfyllnader i vattendragfåran. Detta område 
var tidigare ett aktivt sedimentationsområde, men idag verkar huvuddelen av vattnet 
rinna söder om Hågestaön. Strömfåran har generellt förflyttats åt söder och stränderna 
har generellt blivit brantare jämfört med år 1960 inom området från kraftstationen och ca 
5 km nedströms. Inom detta område har fåran blivit smalare jämfört med 1960 vilket kan 
indikera ökad erosion i framförallt botten, men också i sidorna. Efter denna sträcka följer 
ett par km (i höjd med Multrå kyrka) där fåran ökat sin bredd sedan 1960, vilket kan 
indikera att det utgör ett depositionsområde för sediment. Inom området förekommer 
aktiva sedimentbankar. Längre nedströms syns inte tydliga skillnader i fårans bredd 
mellan de olika tidsperioderna.  

 

Figur 6.10. I området runt Sollefteå har det skett tämligen stora förändringar av strandlinjen 
mellan år 1960 (röd linje) och 2010 (grönblå linje). Hågestaön är den stora ön i mitten av älven. 
Campingen är den yta som finns i figurens övre vänstra hörn, mellan den större vägen och älven. 
(Kling, Nordblom, & Tjerry, 2018). 

 

6.3 Hydrodynamisk och morfologisk modellering 

6.3.1 Sträckan Faxälven-Sollefteå (kraftdammsreservoar): Hydrodynamik 

Hjälta kraftverk sattes i drift 1949 och Sollefteå kraftverk år 1966. Batymetrin antyder att 
morfologin formades av Hjälta kraftverk innan Sollefteå kraftverk byggdes och har varit 
till stor del inaktiv sedan dess. Det ska inte tolkas som att det inte förekommer någon 
erosion alls. Områden som tidigare låg över vattenytan har hamnat under vatten och har 
därmed utsatts för erosion efter byggandet av Sollefteå. 

Strömmarna är allmänt svaga med väldigt lite topografisk styrning och små 
tröghetseffekter (låga Froude-tal). Sedimenttransporten i reservoaren bör därmed vara 
mycket låg. Transporten av rörelsemängd som sker tvärs huvudströmmen pga. inflödet 
från Hjälta styr huvudströmmen mot den östra älvstranden (Figur 6.11). Även om en 
ökad skjuvspänning längs östra stranden är betydande bör det noteras att det sker på en 
plats med relativt låg absolut skjuvspänning. Hjältaflödena ökar också strömlinjernas 
krökning, men det bedöms inte som betydelsefullt eftersom den morfologiska aktiviteten 
har konstaterats vara låg. 
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Figur 6.11. Resultat för totalflödet 1000 m³/s. Från vänster visas: 1) Bottenskjuvspänning (N/m²) 
med inflöde från Hjälta (270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning (N/m²) utan inflöde från Hjälta (0 
m³/s), samt 3) Skillnad i bottenskjuvspänning (N/m²) med/utan inflödet från Hjälta. (Nordblom, 
Tjerry, Bång, & Hernebring, 2019). 

6.3.2 Sträckan Sollefteå-Nyland: Erosion 2015-2100 

Bas-scenariot utgår från nuvarande reglerade flödessituation och repeterat till en 85 års 
lång tidsserie (se scenario 1 i Tabell 1). Resultaten (Figur 6.12) visar en 
sedimentunderskottsvåg som vandrar nedströms. Denna process har pågått sedan minst 
1966 och möjligen tidigare på grund av uppströms liggande dammar. Det finns knappast 
någon erosion i uppströmsänden (nära Sollefteå), vilket också är vad man kan förvänta 
sig för en älv som har haft ett sedimentunderskott i nästan 50 år (1966-2015). Simulering 
av erosion i nedströmsänden visar upp till cirka 1 m erosion (Figur 6.13). Det är en 
konservativ uppskattning, dvs. det är en hög erosionsuppskattning. Simuleringen visar 
också att det sker en successiv armering av botten vilket innebär att finmaterialet 
transporteras bort och endast grövre material (sten) ligger kvar som ett skyddande lager 
över botten. Hur fort armeringen går och hur mycket sediment som transporteras bort är 
osäkert. Erosionshastigheten blir mindre med tiden.  
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Figur 6.12. Batymetri mätt för 2015 (överst) och simulerad för 2100 (i mitten), samt differens 
(motsvarar erosionsstorlek i m, där negativa värden innebär deposition) (nedersta figuren). 
Färgförklaring: Röd = ökat vattendjup (erosion), blå = i stort sett ingen förändring av vattendjup, 
magenta/rosalila = minskat vattendjup (deposition). (Nordblom, Tjerry, Bång, & Hernebring, 
2019). 

 

Figur 6.13. Simulerade bottennivåer i längdprofil för år 2015 och år 2100, samt förändringen i 
bottennivå från år 2015 fram till år 2100, vilket motsvarar erosion (-Xm), deposition (+Xm) 
alternativt ingen förändring (0 m). (Nordblom, Tjerry, Bång, & Hernebring, 2019). 
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6.3.3 Sträckan Sollefteå-Nyland: Effekt av flödesreglering 

Sedimenttransport är en mycket icke-linjär process så att högre flöden förväntas 
transportera mycket mer sediment än lägre flöden. Grundhypotesen har därför varit att 
flödesregleringen (isolerad från förändringen i sedimenttillförseln) minskar 
sedimenttransporten och därtill hörande erosion inom den analyserade älvsträckan. 
Scenarier med och utan flödesreglering genomfördes som tidsriktiga körningar för att 
studera den kortsiktiga morfologiska effekten, samt som tidsskalerade körningar för att se 
den långsiktiga (år 2015-2100) förändringen (se punkt 2 i Tabell 1). 

Resultaten av simulering visar att reglering minskar sedimenttransporten fram till år 
2100 med uppskattningsvis 27% (ingen reglering ökar sedimenttransporten med 37% 
jämfört med reglering). Dammarna blockerar sedimentförsörjningen som naturligt skulle 
vara där utan reglering. Det innebär att regleringen gör så att morfologin utvecklas 
långsammare, dvs. erosionen utvecklas långsammare. Reglering bedöms inte ha stor 
inverkan över lång tid, eftersom den bara saktar ner erosionsprocessen, medan 
bottennivåerna under lång tid blir desamma. Jämviktsförhållandena med och utan 
reglering blir olika vid jämförelse mellan sedimentbudgetarna. Det beror på att de högre 
flödena tenderar att transportera mer av det grova materialet och mindre av det fina 
materialet jämfört med de lägre reglerade flödena. Flödesregleringen fördröjer 
utvecklingen av det armerade skiktet i bottenytan. 

Sammanfattning – effekt av flödesreglering (se scenario 2 i Tabell 1): 

• På kort sikt minskad erosion som gör att systemet närmar sig jämvikt 
långsammare.  

• Erosionsbudget uppdelat per fraktion visar mindre erosion av grovt material. 

• På lång sikt liten effekt på bottennivåerna. 

6.3.4 Sträckan Sollefteå-Nyland: Effekt av klimatförändring 

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

Scenarier med och utan klimatförändring i flödeshydrograferna utfördes som tidsriktiga 
körningar för att studera den långsiktiga (år 2015-2100) förändringen av erosionen (se 
punkt 3 i Tabell 1). Effekten av klimatförändringen sänker flödena 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. Klimatförändringen visar sig 
sakta ner erosionshastigheten, men förhållandena över 85 år (år 2015-2100) är 
fortfarande mycket lika även om effekten av klimatförändring kommer att leda till något 
mindre erosion av grövre material. Det innebär att bottenytan efter 85 år blir något 
mindre armerad. Sammantaget har klimatförändringen en mycket mindre effekt än 
flödesreglering eftersom klimatförändringen till stor del absorberas av systemets 
flödesreglering (nettoändringen i flödeshydrografen p.g.a. klimatförändringen var enligt 
simuleringen mindre än nettoändringen p.g.a. regleringen).  
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Sammanfattning – effekt av klimatförändring (se scenario 3 i Tabell 1): 

• Långsammare erosion på grund av mindre förekomst av höga flöden.  

• Erosionsbudgeten uppdelad per fraktion visar mindre erosion av grovt material. 

• Den långsiktiga erosionen fram till 2100 (totala eroderade massan) blir likartad 
med och utan klimatförändring. 

• Den långsiktiga effekten liknar kvalitativt effekten av flödesregleringen, men 
flödesregleringen visar större påverkan på sedimentens sammansättning på 
grund av större förändring av flödeshydrografen i fallet med och utan 
flödesreglering (scenario 2 i Tabell 1) jämfört med fallet med och utan 
klimatförändring (scenario 3 i Tabell 1). 

6.4 Osäkerheter 

Osäkerhet uppstår ur olika källor, till exempel genom den naturliga variationen i ett 
system, genom bristen på kunskap om ett system (dvs. det verkliga värdet av en viss 
parameter i en matematisk modell) eller hur kapabel modellen är att beskriva 
”sanningen”. 

Nedan sammanfattas de främsta källorna till osäkerhet i genomförd erosionsanalys. 

Det finns flera osäkerheter både i underlag och genomförande som har diskuterats mellan 
SGI, SGU och DHI under projektets gång. De viktigaste osäkerheterna i underlaget berör 
framförallt batymetri, sedimentdata och uppströms sedimenttransport. Osäkerheterna 
både vad gäller batymetrin och kornstorleksfördelningen hos bottensedimenten bidrar i 
hög grad till osäkerheten i prognostiseringen av erosionen. 

Varierande vattennivåer under pågående batymetriska mätningar innebar problem med 
nivåsättning. Efter korrigering av batymetrin kvarstår osäkerheter vilket visade sig i den 
hydrodynamiska kalibreringen av MIKE 21C. Kalibreringen antyder att bottennivåerna 
enligt den korrigerade batymetrin kan vara för höga. Om botten ligger för högt så betyder 
det att modellen kan överskatta erosionen. 

Fler sedimentprover fördelat i yta och djup hade minskat osäkerheterna i sedimentens 
rumsliga variation. Framförallt saknades sedimentprover tagna för djupare liggande 
sediment. I den morfologiska modellen appliceras en 3-lagersmodell. Otillräcklig 
information om respektive ansatt lagers egenskaper och tjocklek får betydelse för 
simulering av morfologins utveckling. Därtill saknades data för att beräkna uppströms 
sedimenttransport in till undersökningsområdet.  

En aspekt som inte berörs i genomförd analys är tillförsel av sediment till älven genom de 
skred som förväntas ske till följd av erosionen.  
I Kling m.fl. (2018) bedöms det ta 10 till 20 år innan ett skred i älven har försvunnit 
genom erosion. Således tillför skreden sediment till älven under den långa tidsperiod som 
simulerats.  

Landhöjningen har inte ingått. Landhöjningen är ca 8 mm/år vilket blir 6,8 dm på 85 år. 
Havsnivåhöjningen kommer successivt komma ifatt landhöjningen, men det är oklart när. 
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Obekräftade uppgifter nämner att detta kan ske runt å 2100, beroende på vilket scenario 
som faller in. 

Erosionsanalysen är gjord med avancerade modeller. Avancerade modeller kräver bra 
indata och bra kalibreringsdata. Det är viktigt att komma ihåg att modeller inte beskriver 
verkligheten utan är en förenkling baserad på antaganden om hur naturen fungerar. Det 
är möjligt att enklare metoder hade kunnat fungera lika bra för syftet.  

7 Underlag till klimatberäkningarna 
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. 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 i Del 2: Metodik och analys (SGI, 2022b). 
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1 Sammanfattning  
DHI har fått i uppdrag att modellera erosion i Ångermanälven. Orsaken till detta är att det 
förekommer rikligt med skred i niporna längs älven. I vissa områden ligger skreden i närheten av 
bebyggelse, vilket innebär viss skredrisk. En viktig fråga är om denna risk kan förväntas öka i ett 
framtida klimat. En effekt av klimatförändringarna är ökade flöden i älven som i sin tur kan ge 
upphov till ökad stranderosion. Stranderosionen kan förändra geometrin i sluttningen så att 
släntstabiliteten minskar. 

Projektet genomfördes i två steg där etapp 1 redovisas i denna rapport. Modelleringen med en 
tvådimensionell erosionsmodell, Mike 21C, redovisas i en rapport avseende etapp 2.  

I projektet genomfördes en analys av vattenregleringen i älven eftersom flödena är motorn för 
alla fysiska processer såsom sedimenttransport, erosion och deposition av sediment. Resultatet 
visar på en mycket omfattande reglering där de naturliga högflödena i älven i stort sett är borta 
idag. Samtidigt har det introducerats en mycket kraftig korttidsreglering. Regleringen har en 
betydligt mer omfattande effekt på hydrologisk regim än vad man kan förväntas sig av framtida 
klimatförändringar. Eftersom vattenregleringen förändrar ”motorn” för vattendraget kommer även 
sedimentprocesserna att förändras. Eftersom högflödena är borta kan man förvänta sig en 
försämrad sedimenttransport. Detta förstärks av sedimentfångst i dammarna. En sannolik effekt 
av regleringen är att en stenpäls håller på att utvecklas nedströms Sollefteå kraftstation och de 
sedimentbankar som tidigare täckte denna yta förflyttas långsamt nedströms. 

Den geomorfologiska undersökningen visar på att Ångermanälven har utvecklats i steg i takt 
med landhöjningen. Platåytorna runt Sollefteå är resterna av ett delta som bildades för ca 5 200 
år sedan. Redan några tusen år senare började de första niporna bildas. Allt eftersom 
landhöjningen höjde landet bildas 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. 

Olika typer av skred kartlades längs älven i undersökningsområdet. 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 som bildas när jordstrukturen 
kollapsar 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 är att mindre permeabla skikt i niporna är en bidragande faktor till 
dessa skred genom att ge förutsättningar för koncentrerade grundvattenflöden ovanför dessa 
skikt. 
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2 Inledning 

2.1  Projektets syfte 

SGI utför skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige. Ångermanälven är ett 
vattendrag som bedöms ha betydande skredrisk. Tidigare har MSB genomfört översiktlig 
stabilitetskartering inom utvalda bebyggda områden längs älven. Fokus i dessa analyser har 
varit släntstabilitet i områden med befintlig bebyggelse och dagens klimatförhållanden. SGI gör 
en komplettering av MSB-projektet med en övergripande skredriskanalys som inbegriper 
sannolikheten för och konsekvensen av skred för bebyggda och ännu obebyggda områden i 
dagens och framtidens klimat. Resultatet är tänkt att bland annat ge ett förbättrat 
planeringsunderlag för klimatanpassning inom berörda kommuner.  

En viktig fråga för släntstabiliteten i de branta sluttningarna till Ångermanälven är om erosionen 
har betydelse för att skapa förutsättningar för skreden, t.ex. genom att skapa erosion i 
sluttningsfoten, eller indirekt genom att höja porvattenvattentrycket i samband med höga 
vattenstånd i älven. 

Syftet med uppdraget är att kvantifiera/prognosticera botten- och slänterosionen som berörs av 
det strömmande älvvattnet, d.v.s. att identifiera var erosionen sker och kvantifiera/prognosticera 
hur stor erosionen kan komma att bli fram till år 2100, både utifrån dagens flödesförhållanden 
och flöden som tar hänsyn till effekter av klimatförändringen. Syftet är också att prognosticera 
förändringen av älvfårans geometri. I arbetet ingick också att öka förståelsen av 
geomorfologiska processer i och runt Ångermanälven och hur det kan påverka förekomst av 
skred. 

2.2  Undersökningsområdet 

Undersökningsområdet är beläget strax söder om Faxälven utlopp i Ångermanälven norr om 
Fannbyn, ned till Överlännas. Delsträckan motsvarar en längd på omkring 26 km.  

 

Figur 1 Undersökningsområdet i Ångermanälven sträcker sig från Väst granvåg – Björkäng nedström till 
Överlännas - Macked. Övre och nedre randvillkoret är markerat med mörkblå streck. 
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2.2.1  Topografin 
Ångermanälven rinner genom en tydlig dalgång. Sannolikt är denna dalgång mycket gammal 
även ur ett geologiskt perspektiv. Dalgången kantas av rundande bergskullar med morän som 
kan nå höjder upp till nästan 300 meter. I dalgången förekommer platåytor med branta nipor ned 
till älven. Höjden på niporna är som störst i övre delen av undersökningsområdet och minskar i 
höjd nedströms. De högsta niporna är närmare 50 meter höga i övre delen och ca 20 meter i 
nedre delen av området. 

2.2.2  Jordarter 
Jordarterna runt älven domineras av postglacial älvsand och grus. Ut mot kanterna övergår 
detta material till silt avsatt av älven under tidigare perioder. Utanför älvsedimenten förekommer 
morän och kalt berg.  

2.2.3  Geomorfologin 
Ångermanälven rinner i en djup nedskuren dalgång i sediment som har avsatts i tidigare skede. 
Eftersom detta material är relativt lätt att erodera för rinnande vatten, samt att landhöjningen är 
och har varit mycket stor i området, har erosionen fokuserats på erosion i botten. 
Ångermanälven har därmed skurit sig allt djupare ner i sina egna sediment.  

Genom att använda en strandförskjutningskurva kan man rekonstruera ovanstående process. 
Det finns också rester av gamla vattendragsfåror runt dagens Ångermanälven. Lundqvist (1987) 
redovisar en strandförskjutningskurva för Ångermanälven. 

Dalgången har hög slutenhet om fåran, vilket gör att förmågan till lateral förflyttning är 
begränsad. Vattendragsfårans planform är sinusformad, vilket är en planform som sannolikt 
ärvts från ca 4000 år sedan då dagens vattendrag började bildas i det tidigare flätflodsystemet. 

Fallprofilen i Ångermanälven är mycket flack upp till Sollefteå kraftstation med en lutning kring 
0,00005 m/m, ungefär 5 cm per kilometer. Vid Sollefteå fanns tidigare en strömsträcka med 
betydligt högre lutning. Området ovan Sollefteå kraftstation är dämt av kraftstationen ända upp 
till uppströms randvillkor precis nedströms Faxälven mynning.  

 

Figur 2 Fallprofil för vattenytan från utloppet vid Nyland upp till sammanflödet med Faxälven. Dämningen 
från Sollefteå kraftstation syns tydligt i bilden. 

Genom utbyggnaden av vattenkraften kommer inte det huvudsakliga vattnet från Faxälven in i 
Ångermanälven genom sin naturliga fåra. Istället leds vattnet genom tunnel ut i Ångermanälven. 
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3 Tillgängligt underlag 
Utredningen har haft tillgång till följande underlag: 

• Lantmäteriets fastighetskarta digitalt i form av WMS, för användning t.ex. som 
bakgrundskarta. 

• Lantmäteriets höjdmodell (NNH) med 2 meters upplösning. 

• SGU:s jordartskarta i digital form, samt SGU-rapport 2016:13 Geologisk beskrivning av 
Ångermanälvens dalgång (rapport: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1613-
rapport.pdf).  

• SGU-rapport 2016:14 Kartläggning av Ångermanälvens bottenförhållanden från 
Näsåker till Ny-land. I underlaget saknas data för grunda områden mindre än 3 m, oftast 
närmast stranden. 

• Inhämtade villkor enligt vattendomar avseende flöden och nivåer (i lokala höjdsystem). 

• Arnborg L (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, pp 32-47. 1957_Erosion forms and processes on the bottom of 
Ångermanälven river. 

• Metodikbeskrivningar från tidigare utförda skredriskkarteringar Göta älvutredningen, 
Skredrisk-kartering Norsälven respektive Säveån. 
(http://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/) 

• Flygfoton från 1960, 1973 och 2010, 2014, 2016 inklusive digitaliserade strandlinjer. 

• Observerade tidsserier för flöden vid uppströmsranden för undersökningsområdet. 

• Observerade tidsserier för vattennivå, helst vid nedströmsgränsen, men i allmänhet är 
alla vattennivåmätningar användbara för modellutveckling och kalibrering. 

• Information om Sollefteå vattenkraftverk (geometriska data och uppgifter om reglering), 
samt uppströms vattenreglering. 
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4 Metod 

4.1  Kartläggning av geomorfologi och skred 

En viktig fråga för detta projekt, förutom att kvantifiera erosionen i Ångermanälven, är att 
undersöka samband mellan de geomorfologiska processerna i älven och förekomst av skred. 
Denna information är viktig för att avgöra framtida riskområden för skred när flödena kommer att 
öka. 

Den geomorfologiska kartläggningen utgick framförallt från GIS-analyser med höjddatabasen, 
samt flygbildstolkning i flygbilder från 1960 fram till idag.  

4.1.1  Geomorfologisk utveckling av Ångermanälven 
Ångermanälven rinner i en djup nedskuren dalgång i sediment som har avsatts i tidigare skede. 
Eftersom detta material är relativt lätt att erodera för rinnande vatten, samt att landhöjningen är 
och har varit mycket stor i området, har erosionen fokuserats på erosion i botten. 
Ångermanälven har därmed skurit sig allt djupare ner i sina egna sediment.  

Genom att använda en strandförskjutningskurva kan man rekonstruera ovanstående process. 
Det finns också rester av gamla vattendragsfåror runt dagens Ångermanälven. Lundqvist (1987) 
redovisade en strandförskjutningskurva som modifierats något från tidigare undersökningar. 
Denna strandförskjutningskurva anpassades till att noll meter över havet motsvarar dagens nivå, 
år 2018. En polynom anpassades till kurvan så att hela höjddatabasen kunde räknas om till en 
tidpunkt då ytan kom upp över havet. Kurvans ekvation motsvarade:  

Å𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 1942,89 − 87,64 ∗ möh + 0,21 ∗ 𝑚𝑚öℎ2 + 0,00047 ∗ 𝑚𝑚öℎ3 − 0,00000023 ∗ 𝑚𝑚öℎ4 − 1,5 ∗ 10−9

∗ 𝑚𝑚öℎ5 

Strandförskjutningskurvan innebär att olika faser i Ångermanälvens nedskärning i botten kunde 
åldersbestämmas, vilket också omfattar olika erosionsbranter med skred. Skreden kan dock 
vara yngre än själva erosionsbranten, men tydliga skredärr i erosionsbranter till älven utan 
några skredmassor innebär sannolikt att älven har eroderat dessa massor vid någon tidpunkt.  

 

Figur 3 Strandförskjutningskurva för runt Ångermanälven. Modifierad från Lundqvist (1987). 
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Genom att granska rester av äldre vattendragsfåror som idag är torrlagda kan man få en 
uppfattning om hur Ångermanälven såg ut i ett tidigare skede. Detta gäller både planform och 
tvärsektionens form. Av det skälet genomfördes digitalisering av dessa fåror. För vissa 
tidsperioder kunde längre sträckor av vattendragsfåran rekonstrueras medan i andra fall finns 
bara rester kvar. I de fall längre sträckor kunde rekonstrueras kunde meandervåglängd 
beräknas.  

4.1.2  Förändring av strandlinjen 
SGI har digitaliserat strandlinjen vid olika tidpunkter från 1960-talet och framåt med 
utgångspunkt från flygbilder. Denna information ger viktiga ledtrådar om hur vattendragsfårans 
form har förändrats. Strandlinjerna jämfördes mot varandra för att detektera eventuella 
förändringar. För analysen valdes strandlinjen från år 1960 och motsvarande för år 2016.  

En potentiell felkälla är att vattenståndet har varit olika vid tidpunkten för flygfotografering. Det 
bör dock ge en systematisk skillnad genom hela undersökningsområdet. Vid närmare 
granskning av bilderna från år 1960 jämfört med år 2016 kan man dock se att det finns segment 
där vattendraget har blivit smalare, och där segment som blivit bredare. Detta kan inte förklaras 
av en generell vattenståndskillnad på grund av olika flöden mellan tidpunkterna. 

4.1.3  Bottenförhållanden 
Analys av bottenförhållandena ger viktig information om erosions och depositionsprocesserna. 
Det som är intressant att identifiera förutom kornstorleksfördelning och textur är förekomst av 
pålagring av finmaterial, förekomst av järn-mangan krusta på stenar och förekomst av armering 
av botten. För undersökningsområdet finns omfattande arkiv med bottenbilder från stora delar 
av undersökningsområdet från 2016. Det finns också kartläggning av SGU när det gäller 
bottentyp baserat på sedimentekolod och reflektionsseismik (Nyberg m.fl., 2016). 

4.1.4   Skred inom undersökningsområdet 
Det finns tidigare en kartering av skred inom undersökningsområdet. Dessa skred är dock 
digitaliserade som punkter. Eftersom det är viktigt att få skredärrens form och storlek för att 
kunna relatera till erosion, gjordes en ny digitalisering av skred inom hela 
undersökningsområdet. Varje skred relaterades till flygbilder från 1960 och framåt för att kunna 
identifiera om skredärret är äldre än 1960 eller när det har uppkommit under den aktuella 
tidsperioden. Skredärren digitaliserades för att kunna bedöma storleken, form och lutning. 
Förekomst av skredmassor i skredärret identifierades. Varje skred bedömdes om det var ett 
flakskred, rotationsskred eller slamström. Sluttningslutningen1 vid skreden uppmättes i 
höjddatabasen med 2 m upplösning. 

Med utgångspunkt från flygbilder är det tydligt att det förekommer olika typer av skred längs 
Ångermanälven (SGI skreddatabas). Idag finns ingen nationell typologi för skred, men en 
typologi som används vanligt i internationell litteratur är den av Varnes (1978). Denna typologi är 
baserad på vilken typ av material som förekommer,samt själva rörelsen nedför sluttningen. 
Materialet är uppdelat i ”rock”, ”debris” och ”earth”. Den första typen är ras och skred i fast berg. 
”debris” är lite mer otydligt begrepp men utgör lösa jordarter som innehåller lite grövre 
kornstorlekar såsom grus, sten och block. Ordet ”earth” kan ersättas med silt och lera. 

I detta projekt har följande begrepp valts för att karaktärisera skreden: 

 
1 Sluttningslutning utgör den lutning som sluttningen har vinkelrät mot den generella sluttningslutningsriktningen och 
horisontalplanet.  Det innebär att sluttningslutningen är ett medelvärde för marklutningen från sluttningsfoten till 
sluttningskrönet. I sluttningen kan det förekomma partier som är brantare eller flackare. 
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• Rotationskred. Skred vars rörelse innebär en rotation av en sammanhållen jordmassa. 
Kan vara bakåtgripande med flera rotationsrörelser efter varandra. Skredärret är en 
konkav skålform 

• Flakskred. Skred där jordmassan rör sig ner för sluttningen som ett sammanhållet flak. 
Kallas ibland för translationsskred. 

• Jordströmmar. Snabba sluttningsrörelser där jordens inre struktur har fallit samman och 
massan rör sig ner för sluttningen som en flytande massa. Kan vara torr eller 
vattenmättad.2 

Undersökningen innebar också en bedömning av hur länge skredmassan ligger kvar i älven 
innan den eroderas bort, med också hur länge skredärret är aktivt innan det växer igen med 
vegetation. En viktig del är också att fastställa på vilken höjdnivå skredärrets fot ligger på. 
Tydliga skredärr utan skredmassor på en högre nivå än dagens nivå indikerar att skredet 
sannolikt är äldre och är bildat i samband med att Ångermanälven låg vid denna höjdnivå. Om 
motsvarande skred förekommer med skredmassor kan man inte vara säker på att skredet har 
utlösts långt efter det att erosionsbranten bildades. 

4.2  Hydrologiska tidserier 

4.2.1  Analys av befintliga tidserier 
Tidsserier med vattenföring (tappning) från Hjälta och Sollefteå kraftstationer har erhållits från 
Uniper. Eftersom sträckan till Forsmo kraftstation är relativt kort, antogs att vattnet som kommer 
från Forsmo uppströms Faxälvens inlopp motsvarar flödet vid Sollefteå minus flödet från 
utloppskanalen från Hjälta kraftstation i Faxälven. Eftersom Sollefteå kraftstation i huvudsak är 
ett strömkraftverk gavs möjligheten att se på hur regleringen i Faxälven ser ut i förhållande till 
reglering från Forsmo kraftstation i huvudfåran.  

Tidserierna analyserades med flera olika statistiska metoder, bland annat statisk spjälkning av 
tidserierna. 

4.2.2  Framtagande av hydrologiska tidserier till år 2100 
Hydrologiska tidsserier vid modellens uppströmsrand utgör randvillkor till MIKE 21C-modellen 
och har tagits fram genom hydrologiska modellberäkningar. Vid framtagning av den 
hydrologiska tidsserien har hänsyn tagits till effekter av klimatförändringar på temperatur, 
nederbörd och avdunstning fram till år 2100, samt regleringen av älven. 

Effekten av klimatförändringen innebär minskad vårflod och avrinning sommartid, men ökad 
avrinning vintertid. Denna förändring av den naturliga vattenföringens årsdynamik har simulerats 
med en hydrologisk modell (NAM) för RCP-scenarierna RCP4,5 och RCP8,5 enligt IPCC/SMHI. 
Data till NAM-modellen har hämtats från SMHI:s tillgängliga klimatscenariodata fram till år 2100. 

NAM-modellen är en s.k. konceptuell (begreppsmässig) hydrologisk modell, vilket innebär att 
den bygger på en förenklad logisk beskrivning av de viktigaste processerna i den hydrologiska 
cykeln. DHI:s NAM-modell är av samma modell-typ som den mer kända HBV-modellen3. 
Modellstrukturen i NAM beskrivs med fyra magasin: snömagasin, ytmagasin, rotzonsmagasin 
och grundvattenmagasin. Storleken på magasinen, kopplingen mellan dem och fördröjningen i 

 
2 Jordströmmar anges ibland som slamströmmar i svensk litteratur. Enligt Varnes terminologi är slamströmmar närmast 
en undertyp av jordströmmar som består av blandad kornstorlekssammansättning ofta med block och sten.  
3 HBV-modellen är en hydrologisk modell för att beräkna avrinningen i ett avrinningsområde och som är utvecklad av 
SMHI. 
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avrinningen beskrivs med ett antal modellparametrar, huvudsakligen 9 olika parametrar för varje 
delområde i modellen. Beräknad avrinning är uppdelad på ytavrinning (overland flow), ytlig 
markavrinning i övre markskikt (interflow), samt grundvattenflöde (baseflow).  

Till viss del kan parametrarna i NAM-modellen uppskattas baserat på information om jordart och 
markanvändning, men modellen bör även kalibreras in mot samhörande meteorologiska 
tidsserier och flödesmätningar. I det här fallet har NAM-modellen kalibrerats in mot modellerad 
naturlig vattenföring i Ångermanälven enligt data från S-HYPE för perioden 1999-2016, samt 
meteorologisk data för samma period hämtad från SMHI:s öppna data. 

Den kalibrerade NAM-modellen har därefter körts med scenario-data för temperatur och 
nederbörd enligt RCP4,5 och RCP8,5 för perioden fram till 2100. Resultatet visar den naturliga 
vattenföringens respons på klimatförändringen enligt klimatscenarierna.  

Säsongsregleringen, uttryckt som differensen mellan den reglerade och oreglerade (naturliga) 
vattenföringen, har därefter korrelerats mot vattenföringens storlek. Detta har bedömts vara ett 
rimligt sätt att få med effekterna av säsongsregleringen med tanke på förändringen i vatten-
föringens årsdynamik. I ett sista steg har korttidsregleringen från de senaste 5 åren adderats till 
vattenföringsserien. 

4.3  Hydrodynamisk modell i MIKE 21C 

Grunden för MIKE 21C-modellen är en hydrodynamisk modell av älvsträckan. I den 
hydrodynamiska modellen ingår följande delar: 

• En beskrivning av batymetrin i form av ett beräkningsnät, i detta fall ett s.k. kurvlinjärt 
nät som anpassas till variationer i älvfårans bredd, se Figur 4 och Figur 5. Modellen 
täcker framförallt den normala älvfåran enligt fastighetskartans normalvattenpolygon, 
eftersom den branta terrängen runt älvfåran begränsar vattnets utbredning i sidled vid 
höga flöden och nivåer. Öar inom älvfåran ingår i beräkningsnätet och likaså ingår 
högvattengrenen nära modellens nedströmsrand vid Överlännas. 

• En beskrivning av strömningsmotståndet från botten. Strömningsmotståndet kan vara 
konstant, variera rumsligt eller variera både rumsligt och i tiden. Det brukar delas upp i 
ytfriktion mot sedimentkornen, formmotstånd p.g.a. ytformer (räfflor och dyner), samt 
extra strömningsmotstånd, s.k. dragkrafter, från vegetation. 

• Randvillkor som i detta fall utgörs av en hydrograf (tidsvarierande flöde) vid modellens 
uppströmsrand och en tidsvarierande vattennivå vid modellens nedströmsrand. 

Det finns inga uppgifter om att det förekommer dyner i det aktuella området. SGU:s kartläggning 
av bottenförhållanden anger revlar, vilket är mindre företeelser på botten och som bildas under 
något andra hydrauliska villkor. Om det hade förekommit dyner så borde dynerna ha varit 
möjliga att se i den batymetriska datan (dynlängden är proportionell mot vattendjupet, t.ex. L = 
7,3 h, van Rijn, 1984). Det finns några enstaka observationer av sandrevlar, men sandrevlar 
kännetecknas av låga strömhastigheter och finsand, och de rapporterade räfflorna verkar vara 
på läsidan av en ö där man normalt förväntar sig att finna sand på grund av låga 
strömhastigheter. Med tanke på sedimentens kornstorlek inom undersökningsområdet bör man 
inte förvänta sig att hitta många sanddyner. 

De flesta permanenta öar i älven är täckta med vegetation som ger betydligt större 
strömningsmotstånd än älvbotten. Växtligheten blir därför viktig att ta hänsyn till i modellen. 
Utgångspunkten i uppbyggnaden av den hydrodynamiska modellen har varit att basera 
beskrivningen av strömningsmotståndet huvudsakligen på bottenmaterialet (kornstorleken, t.ex. 
d90) och vegetationszoner. 
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Sollefteå kraftverk som är ett strömkraftverk beskrivs på ett förenklat sätt i modellen med ett fast 
skibord. Detta innebär att vattennivån uppströms kraftverket kommer att vara relativt konstant i 
modellen med en nivå som varierar omkring +10,8 m. I verkligheten är det en något större 
variation (amplitud och frekvens) kring denna nivå p.g.a. variationer i tappningen genom 
turbinen. 

 

Figur 4. Kurvlinjärt beräkningsnät i MIKE 21C. 

 

Figur 5. Batymetrisk modell i MIKE 21C baserad på tillgänglig batymetrisk data. 

4.4  Sedimenttransportmodell i MIKE 21C 

Sedimenttransport-modellen i MIKE 21C, vilken även inkluderar modellering av morfologiska 
förändringar i älvbotten, kräver väsentligt mer indata än den hydrodynamiska modellen. Nedan 
ges en översikt över sedimenttransportmodellen i MIKE 21C med fokus på aktuella förhållanden 
och indata. 

4.4.1  Beskrivning av sedimentfraktioner i MIKE 21C 
MIKE 21C är en så kallad multi-fraktionsmodell som beskriver sedimentspektrumet med hjälp av 
ett antal diskreta sedimentfraktioner, vardera med olika kornstorlek och fördelning i sediment-
inflödet till modellen och i älvbotten. En graderad sedimentmodell är mycket datakrävande. 

Det faktiska valet av fraktioner beror på spektrumet, men vanligtvis används en geometrisk 
variation med kornstorlekar definierade med d [mm] = 2-φ, där φ är en geometrisk kornstorlek. I 
detta projekt har den engelska Wentworth-skalan använts. Denna skiljer sig något från SGF:s 
indelning av kornstorlekar.  

Varje fraktion definieras antingen som kohesiv eller icke-kohesiv, där de två klasserna har 
mycket olika egenskaper. Vanligtvis dras gränsen mellan de två klasserna vid en kornstorlek på 
0,0625 mm, med kohesiva sediment under 0,0625 mm. 
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Tabell 1 Beskrivning av kornstorlekar har följt Wentworth i detta projekt snarare än SGF. Detta gör det 
jämförbart med internationell litteratur. 

Phi skala Kornstorlek i mm Namn, Wentworth 
< -8 > 256 mm Block 
-6 till -8 64 – 256 mm Sten 
-5 till -6 32 – 64 mm Mycket grovt grus 
-4 till -5 16 – 32 mm Grovgrus 
-3 till -4 8 – 16 mm Mellangrus 
-2 till -3 4 – 8 mm Fingrus 
-1 till -2 2 – 4 mm Mycket fint grus 
0 till -1 1 – 2 mm Mycket grov sand 
1 till 0 0,5 – 1 mm Grovsand 
2 till 1 0,25 – 0,5 mm Mellansand 
3 till 2 0,125 – 0,25 mm Finsand 
4 till 3 0,0625 – 0,125 mm Mycket fin sand 
8 till 4 0,0039 – 0,0625 mm Silt 
10 till 8 0,978 – 3,9 μm Lera 
20 till 10 0,95 – 977 ήm Kolloider 

 

I MIKE 21C används en bottenskiktmodell (s.k. N-lagermodell) som beskriver sedimentens 
tredimensionella fördelning. Detta sker genom att modellen håller reda på lagertjocklek och 
fördelning över valda sedimentfraktioner i varje cell i beräkningsnätet. 

Bottenskiktmodellen är mycket datakrävande. Under ideala förutsättningar är det önskvärt att 
veta både fördelningen av sedimenten på alla definierade fraktioner i varje punkt i modellen och 
den vertikala fördelningen med ökat djup i botten. I praktiken är en tredimensionell beskrivning 
av bottensubstratet nästan aldrig känd i detalj. 

För projektet i Ångermanälven är datasituationen långt ifrån idealisk för att kunna använda en 
tredimensionell bottenskiktsmodell. Data över kornstorleksfördelningen i olika sedimentlager 
saknas och det finns endast uppgifter om den dominerande sedimentklassen. Bara några få 
bottenprover finns tillgängliga och dessa härrör från sedimentytan. 

4.4.2  Sedimenttillförsel från uppströms områden i MIKE 21C 
Uppströms sedimentinflöde (uppströms randvillkor) behöver definieras för alla sediment-
fraktioner. Normalt fastställs sedimentinflödet genom mätningar av sedimenttransporten som 
funktion av flödet i älven, inklusive mätning av sedimentens fördelning inom olika fraktioner, som 
också kan vara en funktion av flödet eller vara konstant. Vanligen visar data över uppmätt 
sedimentflöde stor spridning. Kornstorleksfördelningen i sin tur baseras ofta på ett begränsat 
antal suspenderade sedimentprover. För Ångermanälven finns det överlag väldigt lite data 
tillgängligt för beskrivning sedimentinflöde och fördelning på olika fraktioner. Sedimenttransport 
har inte ingått i den samordnade miljöövervakningen, recipientkontrollen och inte heller i 
egenkontrollen för vattenverksamheter. 

Sedimentinflödet för grövre fraktioner transporteras i huvudsak genom bottentransport. Detta 
flöde kan beskrivas med väl etablerade samband för bottentransport, såsom Wilcock & Crowe 
(2003) för skiktade sediment. Samma transportformel bör då även användas vid beräkning av 
sedimenttransporten inom hela modellområdet. 

Ett alternativ till att mäta sedimenttillförseln, är att beräkna den från den årliga sedimentförlusten 
från varje avrinningsområde [ton/km2]. För det aktuella projektet kan dock denna metod inte 
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tillämpas eftersom större delen av sedimenten som produceras i de övre avrinningsområdena 
fångas in i reservoarer uppströms modellområdet, framförallt i de större magasinen nära 
fjällkedjan.  

4.4.3  Sedimenttransport inom modellområdet i MIKE 21C 
Det är mycket viktigt med tillförlitliga formler för beräkning av sedimenttransporten i ett fall som 
detta med så begränsad tillgång till data. Sedimenttransporten i MIKE 21C-modellen beräknas 
utifrån de bästa moderna formlerna som finns tillgängliga: 

• Bottentransporten för finare fraktioner är inte alltför viktig, eftersom transporten av finare 
fraktioner domineras av suspenderad transport. Det går att använda t.ex. van Rijn 
(1984) för bottentransporten. 

• Suspenderad transport för fina sandfraktioner är viktig och den bästa tillgängliga 
moderna formeln, Garcia & Parker (1991), används i detta fall. 

• Bottentransport för grova fraktioner beräknas med den bästa tillgängliga 
bottentransportformeln, nämligen Wilcock & Crowe (2003), se bland annat figur 6. 

• För all suspenderad transport i MIKE 21C simuleras advektion och dispersion, med 
liknande ekvationer för sand och kohesiva sediment. För kohesiva sediment används de 
traditionella erosions- och depositionsfunktionerna enligt Mehta et al (1989). 

Efter det att det övre randvillkoret har fastställts enligt ovan, behöver beräkningsmetod för 
sedimenttransport och erosion inom modellområdet fastställas. För kohesiva fraktioner används 
oftast erosions- och depositionsmodeller. Erosionsmodellen kan baseras på data från mätningar 
t.ex. med SEDflume, medan depositionsmodeller kan baseras på data över sjunkhastigheter. 
Erosionshastigheten för kohesiva sediment, silt och ler, kan variera avsevärt. I detta projekt 
saknas fysisk erosionsmodell. I brist på tillgängliga data används istället standardvärden baserat 
på erfarenheter från tidigare projekt och litteraturvärden. 

Icke-kohesiva fraktioner transporteras både genom bottentransport och suspenderad transport, 
även om grövre fraktioner endast transporteras som bottentransport och mycket fina 
sandfraktioner domineras av suspenderad transport. Tillförlitliga sedimenttransportformler krävs 
för en modell som Ångermanälven. I MIKE 21C finns flera väl etablerade formler som kan 
användas, t.ex. van Rijn (1984), Garcia & Parker (1991) och Wilcock & Crowe (2003). 

Det bästa sättet att kalibrera sedimenttransportmodeller är att använda observerade sediment-
flöden, möjligen kombinerat med observerade förändringar i bottennivåer över tid. För 
Ångermanälven är de enda sedimentmätningar som finns att tillgå SMHI:s data vid Nyland, som 
ligger långt nedströms och endast innehåller kohesiva sedimentkoncentrationer. Det finns inga 
mätningar av bottentransporten i älven. 

Valet av sedimentfraktioner är i princip ganska enkelt när vi känner sedimentspektrumet. 
Manuella bottenprover är den vanligaste typen av sedimentdata. Det finns tyvärr bara några få 
av dessa prover i området. De prover som finns från Ångermanälven i och runt undersöknings-
området visar på sediment i spektrumet silt-sand-grus. 

4.4.4  Information om sedimentprocesser i Ångermanälven 
Sedimenten i Ångermanälven är graderade med kornstorlekar i intervallet från lera till grovt grus. 

Figur 6 visar ett exempel på beräknad bottentransport vid uppströmsranden enligt Wilcock & 
Crowe (2003). Bottentransporten är generellt mycket låg, vilket också kan förväntas med tanke 
på att grovt material endast kan härröra från området mellan modellens uppströmsrand och 
närmaste uppströms damm. 
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Baserat på beräkningarna får vi en årlig bottentransport vid modellens uppströmsrand på 150 
ton, vilket är mycket lågt. Resultatet är ändå rimligt med tanke på att ingen bottentransport kan 
ske förbi Sollefteådammen. Med andra ord, om bottentransporten hade varit högre så hade 
älvbotten uppströms Sollefteådammen haft högre bottennivåer. 

 

Figur 6. Exempel på beräknad bottentransport för sand (0,5 mm), markerad med blå färg, samt grus (16 
mm), markerad som röd färg. Bottentransporten är beräknad som en funktion av flöde (Q) vid 
uppströmsranden för en två-fraktionsmodell (grov beskrivning av sediment-spektrumet). 

Suspenderade sedimentkoncentrationer har uppmätts vid Nyland av SMHI, seFigur 7, från år 
1967 till 1980. Under denna period skedde det en betydande utbyggnad av vattenkraftverk och 
regleringsdammar i Ångermanälven. Tidserien representerar därför ett reglerat tillstånd med 
dammar. Efter 1986 har det skett en betydande ökning av korttidsregleringen med dess effekter 
på sedimenttransporten.  

 

Figur 7 Förändring i suspenderad sedimenttransport i Ångermanälven från år 1967 till 1980. 

Totalt transporteras i medel ca 68 750 ton suspenderade sediment och ca 47 980 ton organiskt 
material vid Nyland varje år. Standardavvikelsen motsvarar 5000 ton sediment och ca 6500 ton 
organiskt material. Det organiska materialet varierar, med andra ord, mer än sedimenten.  

Resultatet av suspenderad sedimenttransport visar på större svängning mellan åren i början av 
tidserien för att dämpas allt mer mot slutet. Detta avspeglar sannolikt en ökad reglerkapacitet i 
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avrinningsområdet. Tidserien visar på en svag minskning av suspenderad sedimenttransport 
med ca 440 ton år. Orsaken till detta är svårt att utläsa utan djupare analys. Ökat antal dammar 
och reglerkapacitet är sannolikt en viktig orsak, men det kan också vara förändringar i 
markanvändning, till exempel skogsbruket. Det krävs en djupare analys av orsaken till detta. 
Transporten av organiskt material visar samma trend som suspenderat sedimenttransport.  

Under året finns det betydande skillnader mellan månaderna. Störst sedimenttransport sker 
under maj och juni. Lägst transport förekommer i slutet av våren i april, samt början av hösten i 
september. Variationen mellan åren är mycket stor framförallt under perioden maj till juli. 

 

Figur 8 Transport av suspenderade sediment i Ångermanälven per månad under perioden 1967 till 1980. 
Boxarnas storlek anger variationen i flöde mellan åren. Strecket i mitten av boxarna motsvarar 
medelvärdet. Sträcket utanför boxen anger största respektive lägsta flöde under tidsperioden.  

Korrelationen med dygnsflödet är svagt. Anledningen kan vara att vi använder 
dygnsmedelvärde, vilket är det enda som är tillgängligt. Data visar en rimlig ökning av 
koncentrationen med flödet, men spridningen är stor. Det är möjligt att sedimentkoncentrationen 
vid Nyland inte kan relateras enbart till flödet p.g.a. påverkan från vattenståndet i havet. Det 
betyder i så fall att sedimentkoncentrationen är en funktion av både flöde och vattenstånd. Det 
finns ingen data över kornstorleksfördelningen vid Nyland, d.v.s. vi vet inte hur sedimenten är 
fördelade i olika fraktioner. Det hade varit önskvärt att ha tillgång till data för suspenderad 
transport i uppströmsänden av modellen, men detta finns tyvärr inte tillgängligt. 

I brist på annan data är avsikten att använda en transportformel (C(Q)-kurva) härledd från data 
vid Nyland som uppströms randvillkor för kohesiva sediment, d.v.s. vi antar att koncentrationen 
vid Nyland kan användas som inflöde till modellen. Detta motiveras av att interaktionen mellan 
kohesiva sediment och älvbotten är väldigt begränsad nedströms Sollefteå kraftstation, samt att 
avrinningsområdet nedströms Sollefteå kraftstation är litet relativt avrinningsområdet uppströms. 
Med andra ord kan man anta att inflödet av kohesiva sediment vid modellens uppströmsrand 
ligger nära det som mättes vid Nyland. 

Det finns inga mätningar av suspenderade icke-kohesiva sedimentinflöden. Inflödet till modellen 
har därför beräknats med hjälp av Garca & Parker (1991) och samma antagande som för 
bottentransporten. Den suspenderade transporten av icke-kohesiva sediment är dock i hög grad 
beroende av sandinnehållet i älvbotten, vilket inte är känt. 

Enligt ovan kräver bottenskiktmodellen mycket data, vilket praktiskt taget aldrig finns tillgängligt. 
Det traditionella sättet att göra en tredimensionell bottenskiktmodell är att ta prover från 
sedimentytan, samt borrhålsprover som går tillräckligt djupt ner i substratet med hänsyn till 
förväntad erosion inom den studerade tidsperioden. Bottenprover är billiga, medan 
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borrhålsprover är betydligt dyrare. Därför fördelar man ofta tillgängliga data från borrhålsprover 
över morfologiskt liknande bottenytor. 

SGU:s data från sedimentytan illustreras i Figur 9 med fokus på de olika klasserna: 

• Uppströms Sollefteå kraftstation finns leravlagringar i de lugnare områdena längs 
älvbanken. 

• Från Sollefteå kraftstation och 10 km nedströms klassificeras bottenytan huvudsakligen 
som ”postglacial sten och grus”, d.v.s. botten är armerad. 

• Från ca 10 km nedströms kraftstationen är bottenytan huvudsakligen mindre grov med 
klassificeringen ”postglacial sand och grus". 

Morfologiskt är denna bottenyta vad man kan förvänta sig att hitta. I en modell är detta beteende 
inte heller svårt att beskriva. 

• Depositionen av lera är lätt att beskriva, eftersom det är en följd av att lera sedimenterar 
i områden med lugna strömförhållanden. 

• Nedströms dammen i Sollefteå har vi en typisk sedimentunderskottsvåg, som också är 
lätt att beskriva kvalitativt, men kvantitativt kräver kalibrering. Sedimentunderskotts-
vågen utvecklas eftersom sedimenttillförseln i älven har minskat jämfört med de 
sedimentflöden som ursprungligen bildade botten. De finaste fraktionerna är lättast att 
transportera och lämnar det grövre materialet kvar. Med tiden migrerar denna 
underskottsvåg nedströms och lämnar ett spår av grövre material som är mycket svårt 
att transportera. 

I modellsimuleringen fram till 2100 kan vi således förvänta oss att sand och grus fortsätter att 
förflyttas nedströms, för att så småningom skapa en armerad botten längs hela älvsträckan. 

 

Figur 9. Data för sedimentytan (MATL). 

Figur 10 visar tillgängliga data för den översta metern av sedimenten. Det bör påpekas att detta 
är den dominerande sedimentklassen, medan modellen kräver partikelstorleksfördelningen. 
Datan skiljer sig ganska mycket från sedimentytan, vilket också är typiskt för ett fall som detta 
med två dominerande klasser: Postglacial sand och grus (orange) och glacial lera (gul). 

På de första 10 km nedströms Sollefteå kraftstation är bottenytan sten och grus, medan den 
övre metern av botten klassificeras som sand och grus. Detta kan förväntas eftersom 
armeringen av botten har gjort bottenytan grövre allteftersom älven har eroderat ner i 
bottensubstratet. 

Förekomsten av glacial lera är potentiellt mycket viktig, men också problematisk, eftersom vi inte 
känner till erosionsegenskaperna för leran. Om den är glacial är den förmodligen mycket 
konsoliderad, vilket också skulle vara rimligt med tanke på att det fortfarande förekommer lera 
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på vissa delar av älven. Osäkerheten i erosionshastigheten för denna glaciala lera är 
problematisk, eftersom den kan variera med flera storleksordningar. 

 

Figur 10. Dominerande sedimentklasser i översta metern (MATR). 

Slutligen ingår i underlaget 3D-profiler av botten som går väldigt djupt. Dessa data är inte 
nödvändigtvis användbara eftersom älven sannolikt inte kommer att erodera ner mer än 
maximalt några meter (om ens det) fram till år 2100. 

För att kunna utveckla en 3D-modell från underlaget behöver följande antagande göras: en 
partikelfördelningskurva associeras med varje sedimentklass (t.ex. "glacial lera", 
"postglacialsand och grus"). Från detta kan man utveckla en partikelstorleksfördelning. 

Bottenskikt-modellen initieras genom att köra MIKE 21C-modellen. Trots osäkerheter i data- och 
modellparametrar, kommer bottenskikt-modellen ganska enkelt att utveckla ett armerat skikt när 
fraktionerna sand, grus och sten utsätts för ett eroderande flöde under loppet av några 
årtionden. 

Vid uppsättning av bottenskikt-modellen kommer hänsyn tas till områden med vegetation, i 
första hand öar, samt högvattengrenen nära nedströmsranden vid Överlännas. Dessa ytor antas 
vara icke-eroderbara i modellen. 

Bottennivåer beräknas från en massbalans för sedimenten (kontinuitets-samband). För 
bottentransporten används Exners ekvation och för den suspenderade transporten beräknas 
förändringen i bottennivå från den lokala erosionen och depositionen. 

Förändringen i bottennivå beror på sedimenttransporten och därför kan observerade 
förändringar i bottennivå över tid användas för validering av sedimenttransportmodeller. Detta 
kan dock vara praktiskt svårt i flerfraktionsmodeller eftersom batymetrin ändras på grund av 
transporten av flera sedimentfraktioner. 
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5 Analys av tidserier av flödet Ångermanälven 
Vattenregleringen i älven är mycket omfattande. Avvikelsen från ett naturligt flöde är avsevärt 
större än den variation i flöde som har förekommit under de senaste 2000 åren. Figur 10 visar 
både det naturliga och reglerade flödet i Ångermanälven tillsammans med avvikelsen mellan de 
två tidserierna. 

 

Figur 11 Reglerat och naturligt flöde under 15 år vid Sollefteå kraftstation samt differensen mellan dessa 
två tidserier. 

5.1  Förändring av sannolikheten för olika flöden 

En statistisk analys av flödena under reglerad och naturlig flödesregim visar på mycket stora 
skillnader. Det naturliga flödet visar på en mycket jämnare fördelning mellan lågflöden ned till 
30 m3/s upp till höga flöden kring 1100 m3/s. Det reglerade flödet däremot är koncentrerat till 
flöden mellan 200 till 1100 m3/s (se figur 12). 

Om ovanstående resultat översätts till vattenstånd kommer den naturliga flödesregimen leda till 
mycket större vattenståndsintervall jämfört med det reglerade flödet. Det reglerade flödet gör att 
vattenståndet varierar inom ett smalare intervall. Detta gäller upp till ca 900 m3/s då fördelningen 
är samma för båda flödesregimerna. Sannolikt beror det på att vid flöden över 900 m3/s kommer 
vattenkraftverken spilla vatten förbi kraftstationen, vilket gör att flödet åtgår till ett nästan 
naturligt flöde. 

För erosionen kommer förändringen i flödesregimen innebära att flödesenergin (flödeseffekten4, 
integrerat över ett år) kommer tas ut inom ett smalare vattenståndsintervall jämfört med den 
naturliga regimen. Det innebär att även erosionen kommer att koncentreras till ett smalt 

 
4 Flödeseffekt är den energi som är moment tillgänglig för de fysiska processerna, inklusive erosion, per kvadratmeter 
bottenyta i vattendragsfåran. 
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vattenståndsintervall. Denna effekt kan ha stor betydelse för stranderosionen som sedan kan 
leda till flakskred i de områden där det finns höga och branta sluttningar.  

En annan effekt är att det effektiva flödet, d.v.s. det statistiska flöde som gör det mesta 
geomorfologiska arbetet, också kommer vara förändrat. Det effektiva flödet tas fram genom att 
kombinera återkomstperioden för olika flöden med sedimenttransporten vid samma flöden. Det 
är relativt vanligt att det effektiva flödet motsvarar ett flöde mellan medelvattenföring och 
medelhögvattenföring, i detta fall mellan 200-300 m3/s. På grund av regleringen är detta flöde 
förskjutet mot högre flöden. Detta är tydligt i Figur 12 som visar på en väsentlig avvikelse mellan 
naturligt och reglerat flöde när det gäller sannolikheten för olika flöden. Det ska emellertid 
beaktas att sedimenttransporten är kraftigt påverkad av regleringen och dammar uppström i 
avrinningsområdet. Vi har därmed inte information för att ange ett effektivt flöde under naturliga 
förhållanden. 

Effekten av att högflödet vid snösmältning i stort sett är borta idag, förutom enstaka kortare 
tillfällen, är att grövre sediment inte längre förflyttas nedströms som i den naturliga 
flödesregimen. Framförallt avser det bottentransporten. Konsekvensen blir att inflödet av 
sediment till undersökningsområdet blir reducerat, samtidigt som det sker en fortlöpande 
uttransport av sediment i nedre randvillkoret. Konsekvensen blir en negativ nettobalans 
avseende sediment. Vattendraget kommer då börja kompensera detta genom att öka erosionen, 
framförallt i botten. Förlusten av sedimentbankar i Ångermanälven kan därför förklaras, både av 
sedimentfångst i dammar och regleringseffekten. På sikt kan det leda till armering av botten 
med sten längs långa sträckor, men även ökad erosion i sidled beroende på var thalweg 
(strömfåran) är belägen i fåran. Erosionsmodelleringen i etapp 2 kan bekräfta detta ytterligare.  

 

Figur 12 Sannolikheten för olika flöden under naturlig och reglerad flödesregim baserat på timvärden vid 
Sollefteå kraftstation. 

5.2  Säsongsavvikelse 

Regleringen uppvisar ett förvånansvärt regelbundet mönster. Den tydliga snösmältningspulsen 
som skapar höga flöden under senvåren är i stort sett borta i den reglerade tidserien, förutom 
enstaka tillfällen då flödet överstiger 1500 m3/s och man måste spilla vatten. Istället kommer de 
låga vattenföringarna bli allt mer sällan när flöden mellan medelvattenföring och 
medelhögvattenföring flyttas till perioder då det ska vara låga flöden.  
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Ett typiskt regleringsmönster för älven är att flödena vintertid avviker från det naturliga flödet 
med upp till 250 m3/s jämfört med det naturliga flödet (se Figur 13). Denna period ska normalt 
domineras av låga vattenföringar, eftersom vattnet är uppbundet i snö och tjäle. Denna period är 
dock den period då elkonsumtionen är som störst och reglerkraftbehovet därför är som störst. 

Någon gång i mars-april slår regleringen om och man minskar produktionen därför att 
konsumtionen har börjat minska. Kommande period ska domineras av höga flöden och transport 
av stora mängder sediment. Genom regleringen hålls i stort sett hela vårflödet inne. Denna 
period varar mellan maj till augusti. Under början av hösten motsvarar det reglerade flödet 
ungefär det naturliga flödet. Först i november och december börjar avvikelsen öka genom att 
man producerar allt mer vattenkraft samtidigt som det naturliga flödet ska börja minska. 

 

Figur 13 Resultat från statisk spjälkning av differensen mellan naturlig och reglerad tidserie från Sollefteå 
kraftstation. Y-axeln motsvarar flödesavvikelse i m3/s förutom variansen som varierar mellan 0 och 1. 

5.3  Veckoreglering 

Veckoregleringen kan ses som en sinusvåg där man reglerar mer under arbetsveckan, 
framförallt mot slutet av veckan, för att minska regleringen något under helgen. Skillnaden 
mellan veckans olika dagar är inte alls lika stor som mellan säsonger och under ett dygn. 
Veckoregleringen har därmed mindre påverkan på flödet och sedimenttransporten jämfört med 
säsongsregleringen och korttidsregleringen. 
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Figur 14 Skillnaden mellan reglerat och naturligt flöde under en vintervecka. 

5.4  Dygnsreglering 

Inom ett dygn kan flödet variera avsevärt, vilket Figur 14 visar. Korttidsregleringen är större 
under senvåren och början av sommaren. Figuren visar att variationen i flödet typiskt motsvarar 
ca 300 m3/s under ett dygn. 

Regleringen inom ett dygn kan liknas vid en fyrkantsvåg. På morgon är flödet mycket lågt, för att 
inom ett par timmar stiga till över 300-600 m3/s. Under dagen ökar flödet något för att vid 18-
tiden hastigt minska ned till ett lågt flöde igen. Medelförändringen i flöde per timme är under 
reglerade förhållanden 35 m3/s per timme. Detta kan jämföras med det naturliga flödet som 
motsvarar 0,44 m3/s per timme. Under reglerade förhållanden kan förändringstakten per timme i 
vissa fall nå en förändringstakt motsvarande 600 m3/s per timme, medan den under naturliga 
förhållanden aldrig når över 6 m3/s per timme. 

Konsekvensen av dessa snabba flödesförlopp som inte förekommer naturligt i stora 
avrinningsområden, inte ens vid kraftig snösmältning är att sedimenttransporten påverkas. 
Framförallt förstärks transporten av sediment, vilket är olyckligt med tanke på att det redan finns 
ett underskott av bottentransport genom dammar och uppströms vattenreglering. Detta kommer 
undersökas närmare i etapp 2. 

5.5  Sammanfattning av vattenregleringen 

Vattenregleringen i Ångermanälven är mycket omfattande. Eventuella effekter av 
klimatförändringar, t.ex. ökad nederbörd och ändrat vädermönster, kommer sannolikt helt 
överskuggas av vattenregleringen. Regleringen där man tar bort höga flöden och ökar 
lågvattenföringarna kommer innebära att erosionen koncentreras till ett smalare vattenstånds-
intervall i vattendragsfåran, vilket kan ge konsekvenser för sluttningstabiliteten. 

Avsaknad av ett höga vattenflöden i samband med snösmältningen leder till att 
sedimenttransporten reduceras, vilket ytterligare förstärks av sedimentfångst i dammar. Detta 
kommer att leda till ökad erosion i fåran. Effekten kan bli självförstärkande när sedimentbankar, 
dyner och revlar försvinner, genom att friktionsmotståndet i fåran reduceras. Detta ökar 
flödeshastigheterna och därmed skjuvspänningen mot botten, något som förstärker erosionen 
ytterligare. Denna process förstärks ytterligare genom att sedimentfångsten för bottentransport 
är mycket hög i Ångermanälven, vilket leder till ökad lokal erosion nedströms kraftverken. Hur 
snabbt den morfologiska förändringen sker kommer delvis analyseras i etapp 2 i detta projekt. 
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6 Analys av geomorfologin och skred 

6.1  Geomorfologisk utveckling av Ångermanälven 

Ungefär 3 100 B.C., eller för ca 5 200 år sedan, låg havsvattenståndet i höjd med överytan på 
platåytor ovan Ångermanälven omedelbart norr om Faxälvens inlopp i Ångermanälven. Vid 
denna tid var sannolikt hela dalgången fylld med sediment i form av ett delta och överytan 
bestod av ett flätflodsystem eller sandur. Deltat bör ha börjat kring Faxälvens mynning och 
sträckt sig ned till Skedom, därefter syns inte platåytor på denna nivå. Rester av mittbankar och 
gamla vattendragsfåror kan fortfarande observeras på denna överyta runt Sollefteå. Sannolikt 
var sedimenttransporten mycket omfattande och deltat tillväxte snabbt nedströms samtidigt som 
landhöjningen hela tiden sänkt havsvattenståndet. 

För ca 2 100 B.C., eller för ca 4 200 år sedan, låg havsvattenytan vid ca 54 m.ö.h. vilket 
överensstämmer med överdelen på flätflodsystemet i höjd med Sollefteå. Från denna tidpunkt 
börjar Ångermanälven ändra sin vattendragstyp från flätflodsystem till allt mer övergå till en 
enkel sinusformad fåra. En viktig orsak är den snabba landhöjningen som sänker basnivån för 
vattendraget, vilket i sin tur leder till snabbare nedskärning i botten jämfört med lateral 
förflyttning. Rester av gamla kanter och fåror tyder dock på att det har skett viss förflyttning av 
Ångermanälvens fåra i dalgången.  

I mitten av undersökningsområdet ligger motsvarande överyta på deltat på ca 42-40 m.ö.h. 
vilket innebär ca 1 200-1 400 B.C. Denna nivå motsvarar sluttningsfoten på de erosionsbranter 
som förekommer omedelbart norr om Faxälvens inlopp. En möjlig förklaring till ökad erosion och 
bildande av erosionsbranter, är att allt mindre sediment avsätts i denna del av älven, samtidigt 
som landhöjningen leder till kraftig erosion i botten. Motsvarande rester av vattendragsfåra och 
erosionsbranter förekommer även runt Sollefteå som utgör den näst översta terrassen runt 
Sollefteå samhälle. En rekonstruktion av planformen vid denna tidpunkt innebär högre sinositet 
jämfört med dagens vattendragsfåra, vilken kan förklaras av lägre bottenlutning vid denna 
tidpunkt jämfört med idag. 

 

Figur 15 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 åldersbestämma 
skreden längs älven. 
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Nästa nivå är ca 28-33 m.ö.h. vilket innebär en ålder kring 900 B.C. Från denna nivå finns det 
rester av vattendragsfåran som idag är Ångermanälven. Bottennivån på denna vattendragsfåra 
var söder om Sollefteå mellan Öst-Nyland och Ungholmen ca 32 m.ö.h. Bredden på fåra då ca 
400 m och ca 6 m djup, vilket kan jämföras med dagens vattendragsfåra som är ca 540 m bred 
men betydligt grundare. Vattendragsfårans kan spåras från Sollefteå ned till Klovsta. Därefter 
övergår till ett sandur och överdelen på Ångermanälvens dåvarande delta vid området mellan 
Björkå bruk och Kläpp.  

Planformen för denna äldre Ångermanälven skiljer sig en del från dagens vattendragsfåra. 
Våglängden motsvarade ca 5,2 km vilket kan jämföras med dagens våglängd kring 12 km. 
Erosionsbranterna till denna fåra inte alls lika branta och skarpa som dagens nipor. Dessutom 
var de generellt sätt lägre, ca 15–20 meter höga. Inga tecken på skred har observerats i dessa 
branter. 

 

Figur 16 Rekonstruktion av äldre vattendragsfåra mellan Sollefteå och Kläpp som motsvarar 
Ångermanälven för ca 3 000 år sedan.  

Nästa tydliga nivå motsvarar ca 18-21 m.ö.h vilket innebär 200- till 400-talet. Denna nivå är 
tydlig vid Skedom som en terrass men kan även observeras inne i Sollefteå. En stor del av 
området kring Ungholmen väster om Sollefteå var då botten i vattendraget och utsattes för 
erosion. Rester av denna vattendragsfåra kan observeras norr om Kläpp.  

Nedströms Kläpp övergick fåran till ett flätflodsystem som sannolikt representerade dåtidens 
delta. Detta delta sträckte sig från Kläpp ned till Undrom. Därefter kan man inte se rester av 
deltats överyta längre. Det är tydligt att denna fåra ökat våglängden på sinusformen och del av 
fåran löper på samma plats som dagens Ångermanälven. Detta har sannolikt inneburit att 
dagens nipor som hyser stora flakskred började bildas vid denna tidpunkt. Även denna fåra var 
smalare än dagens Ångermanälven. 

Den näst sista nivån innan dagens Ångermanälven är en nivå kring 13 till 11 m.ö.h. Detta 
motsvarar en ålder mellan 800 till 1000 e.kr., med andra ord under vikingatiden.  Rester av 
denna terrassyta förekommer i Sollefteå samhälle närmast älven, men också som en terrass vid 
Skedom. Nedströms förekommer inte lika stora terrasser, vilket kan indikera att älven rinner allt 
mer på samma plats och med samma planform som dagens Ångermanälven. Deltats överdel 
startar i höjd med Undrom där ett stort fossilt flätflodsystem förekommer. 

Den lägsta nivån för terrasser är 5-8 m.ö.h vilket innebär ungefär 13- till 1700-talet, med andra 
ord den period som brukar kallas lilla istiden. Dessa terrasser är generellt sätt smalare längs 
vattendragsfåran i den övre delen av undersökningsområdet, men blir betydligt större nedströms 
Djupevad. Intrycket i detta område är att fåran håller på att övergå från flätflodsystem till en 
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enkel fåra inom detta område. Deltats överdel låg ungefär vid Fröksmon och de stora flacka 
områdena vid flygplatsen utgör rester av det flätflodsystem som då bildades. 

 

Figur 17 Förekomst av deltanivåer i undersökningsområdet markerade med tjocka streck. Nivån över havet 
har översatts till ålder med utgångspunkt från strandförskjutningskurva. 

Det finns även en lägre terrassnivå som endast är tydligt sporadiskt i övre delen 
undersökningsområdet, men som är tydlig i nedströmsområdet. Denna nivå ligger mellan 2,5-3 
m.ö.h. vilket motsvarar havsvattenståndet på mitten av 1700-talet. Den är mycket tydlig vid 
Skedom. Bredden på fåran var ca 210 meter, jämfört med dagens 230 m. Ett mycket stort 
flätflodsystem förekommer mellan Hammarsön och Sandslån från denna period. En intressant 
observation är vattendragsfåran har förflyttats närmare 460 m i sidled i höjd med Lännäs. Detta 
innebär en total lateral förflyttning med närmare 1,3 km i sidled sedan mitten av 1700-talet. Det 
innebär en erosion i sidled med nästan 1,7 meter per år. Detta möjliggjordes sannolikt genom att 
Ångermanälven rinner genom tidigare avsatta sandiga älvsediment som är lätta att erodera.  

Denna stegvis utvecklingen med perioder med deltabildning och efterföljande nedskärning av 
vattendragsfåran kan jämföras med rekonstruerade högflöden för Ångermanälven under de 
senaste 2000 åren (Sander, 2003). Med utgångs från denna tidserie, sammanfaller perioder 
med stabil fåra och deltabildning i undersökningsområdet med perioder då högflödena har varit 
måttliga. Till exempel sammanfaller nivån för 11 till 13 m.ö.h, då Fröksmon bildades, med en 
relativt lång period med de lägsta högvattenflödena under de senaste 2000 åren. Man kan 
därför anta att perioder med många stora högvattenflöden har inneburit kraftigare erosion i de 
sedimenten som har avsatts under tidigare perioder. Enligt den rekonstruerade tidserien har vi 
under 1900-talet gått mot en period med lägre högvattenflöden och en mer stabiliserad 
morfologi. Detta kan då avspeglas även i frekvensen av skred som då också borde bli färre om 
det finns en relation mellan vattendragets flöde och utlösande av skred. Det ska dock beaktas 
att vattenregleringen i Ångermanälven är en betydligt större förändring i den hydrologiska 
regimen jämfört med klimatvariationen under de senaste 2000 åren. 

Dagens deltaområde börjar vid Hammarsön och sträcker sig ned mot Marieberg. Med 
landhöjningen kommer vattendjupet över deltats yttre delar, de delar som permanent ligger 
under havsnivån, att minska. Detta leder till att ett flätflodflodsystem initialt kommer bildas och 
sedan övergång till ett fåtal vattendragsfåror när vegetationen växer in och stabiliserar 
sedimentöarna. Ett nytt delta kommer då börja bildas längre ut. Sedimentprocesserna i dagens 
delta som domineras av deposition, kommer att övergå till erosion. Mycket tyder på att 
Ångermanälven kommer skapa en ny större fåra inom området på västra sidan av deltat.  
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6.2  Slutsatser från den geomorfologiska utvecklingen 

En viktig slutsats är att Ångermanälven har genomgått betydande förändringar i dess morfologi, 
vilket ger information om den fortsatta utvecklingen av älven och den laterala erosionen. 
Utvecklingen kan ha betydelse för frekvensen av skred till 2100 år.  

Följande information ger en sammanfattning av tolkningen av den historiska geomorfologiska 
utvecklingen från sammanflödet med Faxälven ned till dagens deltaområde vid Nylands.  

6.2.1  Deltabildning 
Deltabildningen har skett i steg, inte som en kontinuerlig process. Även om landhöjningen har 
skett som en långsam kontinuerlig process i området, har klimatet förändrats betydligt under de 
senaste 4 000 åren. Med förändringar i nederbörd och medeltemperatur har vegetationen 
förändrats. Tillsammans har det inneburit att så väl hydrologisk regim som sedimenttransporten 
förändrats. Dessa två parametrar är avgörande för hur deltat kommer att tillväxa och när 
vattendragets stabiliseras och börja skära sig ner i deltat. 

Tack vare deltabildningen har Ångermanälvens delta flyttats allt mer ut mot dagens lokalisering i 
kusten. När havsnivån har sjunkit har det inneburit att Ångermanälven har börjat skära sig ner i 
sina egna sediment. I och med denna process har niporna i undersökningsområdet börjat 
bildas, vilket är en topografisk förutsättning för stora flakskred.  

En observation från analyser med höjddatabasen och flygbilder är att deltastorleken har minskat 
ju längre nedströms man kommer i Ångermanälven. Detta kan avspegla allt mer reducerad 
sedimenttransport. 

6.2.2  Fårans form 
Med utgångspunkt från den historiska analysen kan man konstatera att det har skett betydande 
förändringar i Ångermanälvens form och planform under de senaste 4 000 åren. Dessa 
förändringar pågår än i dag. Detta har viss betydelse för den fortsatta utvecklingen av älven.  

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. Initialt koncentrerades strömningen över 
flätflodssystemet från ett stort antal fåror till färre, men större fåror. Säkerligen hade 
vegetationen stor betydelse för att låsa fast fåran. I princip kan inte en enkel fåra bildas om inte 
vegetationen skyddar fårans kanter från erosion. 

Med tiden skars sekundära fåror av och Ångermanälven övergick till en enkel fåra. Jämfört med 
dagens Ångermanälven var säkerligen den morfologiska dynamiken betydligt större tidigare än i 
dag. Idag förekommer en enkel fåra i stort sett hela vägen ned till deltat i höjd med Nyland.  

6.2.3  Planformen 
Planformen har förändrats. Resultatet tyder på att våglängden fortlöpande har ökat. Med 
utgångspunkt från Lanes samband mellan hydrologisk regim, sedimenttransport och 
geomorfologin (Schumm, 1969), kan detta bero på flera orsaker. Flödet kan ha ökat, något som 
kommer att öka meandervåglängden. Bottentransporten kan ha minskat, vilket också ökar 
våglängden. Det mest troliga alternativet är dock att både flöde och bottentransporten har 
minskat. I samband med isavsmältningen var sannolikt flödet och sedimenttransporten betydligt 
större än idag. Relativt snabbt när isen drog sig tillbaka började vegetationen att kolonisera de 
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isfria områdena. Detta minskade ytavrinningen och erosionen och därmed tillskottet av sediment 
till Ångermanälven. 

Även i vattendragen har det sannolikt skett förändringar. Många vattendrag i Ångermanälvens 
avrinningsområde rinner genom moränområden. När vattendragen bildades minskade 
finmaterialet mellan de större kornstorlekarna genom erosionen. Kvar blev en armerad botten 
som effektivt minskar bottentransporten. Samtidigt har flödena minskat, vilket gör att sten och 
block kommer i rullning med allt längre återkomstperiod. Denna process har naturligt minskat 
bottentransporten. Vi kan därför generellt anta att bottentransporten i Ångermanälven har 
minskat under de senaste 4 000 åren vilket leder till att våglängden ökar. Detta gäller 
bottentransporten och inte suspenderat material. Förändring i planform har stor betydelse för var 
thalweg (linjen för högsta flödeshastigheten) pressas ut mot fårans kanter, vilket i sin tur kan 
avgöra var det uppstår nya områden för skred. 

6.2.4  Fårans bredd 
Analys av äldre fossila vattendragsfåror visar att fårans bredd har förändrats. De mätningar som 
har gjorts av äldre fåror visar samtliga att de är smalare än dagens fåra. Om en minskad bredd 
också innebär ett vattendjup likt dagens fåra, kan endast förklaras av mindre flöde än idag. Ett 
vattendrag försöker alltid få en tvärsnittsarea i balans med den hydrologiska regimen. Eftersom 
nederbördsklimatet ha varierat under de senaste 4 000 åren, kan man förvänta sig att 
medelflödet också har varierat, vilket i sin tur har inneburit variation av fårans bredd och form. 

De mest reaktiva vattendragen idag är de som rinner genom sand och mo, något som stämmer 
väl med Ångermanälvens äldre fåror. Genom att se på eventuella hak i tvärprofil för äldre fåror 
kan man ana att botten har varit mer jämn och fåran djupare än dagens fåra. Den jämna botten 
tyder på att botten har dominerats av sandtransport. Dagens botten i Ångermanälven består 
söder om Sollefteå mest av sten och längre nedströms av sandbankar, grus. Även äldre fåror i 
nedre delen av Ångermanälven närmast havet har liknande botten som dagens fåra. Dessa 
fåror är grunda och breda.  

En möjlig förklaring är att de äldre fårorna är skurna i sand och mo, och har därmed antagit en 
smalare men djupare form, medan de fåror som är bildade under de senaste 100 åren har 
eroderat ner till underliggande morän, isälvsmaterial eller i vissa fall lera. Detta ger bredare men 
grundare fåra med mer variabel bottentopografi. Om denna process fortsätter, med andra ord att 
vattendraget har svårt att erodera botten och kompenserat detta genom erosion i sidled, kan 
man anta att erosionen i Ångermanälven kanter kommer att öka i framtiden med fler antal skred 
i framtiden. Denna erosion kan uppstå på nya platser längs älven på grund av omförflyttning av 
sediment. Vattenregleringen kan dock förändra hela detta mönster vilket etapp 2 i projektet kan 
visa. 

6.2.5  Förändring av strandlinjens läge 
Om ovanstående hypotes stämmer borde Ångermanälvens bredd öka. SGI har digitaliserat 
strandlinjerna vid olika årtal från 1960 fram till idag. Det innebär ca 60 års förändringar, vilket i 
sig är en kort tidsperiod ur ett geomorfologiskt perspektiv, men trots det betydande för att förstå 
relationen till skreden. 

En analys av strandlinjerna från 1960 och 2010 visar att det har skett förändringar av 
strandlinjens läge mellan de två tidpunkterna. Analysen visar att fåran har blivit bredare 
uppströms Sollefteå kraftstation, något som är logiskt med tanke på att området är överdämt 
med artificiellt högre vattenstånd. Runt Faxälvens utlopp är det tämligen stora förändringar av 
strandlinjen mellan år 1960 och 2010. I flygbilderna kan man se att de stora sedimentbankar 
som förekommer på 1960-talet är idag i stort sett borta, antingen på grund av minskad 
sedimenttransport och erosion eller muddringar. I nedre delen av dämningsområdet är 
skillnaderna små, delvis på grund av branta kanter ned till älven.  
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Figur 18 I området runt Sollefteå har det skett tämligen stora förändringar av strandlinjen mellan år 1960 
(röd linje) och 2010 (grönblå linje). 

Nedströms Sollefteå kraftstation i höjd med Sollefteå samhälle har det skett stora förändringar. 
På 1960-talet gick huvuddelen av vattnet norr om Hågestaön. Själva ön hade en annan form 
med flacka kanter. Idag är öns kanter branta och helt stabiliserad med trädvegetation. 

På norra stranden har det skett stora utfyllnader i vattendragfåran inom det område som idag 
utgör camping. Detta område som tidigare var ett aktivt sedimentationsområde är därmed inte 
del av Ångermanälvens vattendragsfåra. Det ger konsekvenser nedströms, framförallt vid högre 
flöden. 

Området öster om Pettersborg utgjorde ett depositionsområde för sediment. Idag verkar 
huvuddelen av vattnet rinna söder om Hågestaön, sannolikt på grund av muddringar. Generellt 
sett är stränderna brantare jämfört med år 1960 inom området från kraftstationen ned till 
Haneberg-Mobacken. Inom detta område har fåran blivit smalare jämfört med 1960.  

 

Figur 19 Förändringar i strandlinjen mellan 1960 (röd linje) och 2010 (grön linje) vid Björkå bruk. I nyare 
flygbilder har deltat vuxit längre ut mot Ångermanälvens mitt. 

Från Haneberg-Mobacken är det små skillnader mellan de två åren. Generellt sett är fåran 
något smalare år 1960 jämfört med år 2010. Skillnaden är dock så liten att det kan bero på 
vattenståndsskillnader. Vid Björkå kan man se att det asymmetriska deltat i älven har tillvuxit 
betydligt sedan år 1960 och har utvecklat mittbankar utanför mynningen. Detta indikerar att 
antingen sker det en större sedimenttransport från Björkån till Ångermanälven, eller så utsätts 
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deltat för mindre skjuvspänningar i dag som kan erodera materialet. Eftersom sedimentationen 
har skett både uppströms och nedströms, kan man anta att det senare fallet är aktuellt. Det finns 
inga tecken på att Ångermanälvens fåra har förskjutits i sidled utan detta måste bero på en 
minskning av höga skjuvspänningar, vilket kan bero på att höga flöden idag regleras bort. 

En tydlig skillnad i Ångermanälven är att flera sekundära vattendragsfåror idag är avskurna 
jämfört med år 1960 då de fortfarande var aktiva sidofåror till älven. Ett exempel på sådan fåra 
är den som löper längs flygplatsens östra sida som mer eller mindre håller på att överges och 
växer igen med vegetation. 

 

Figur 20 Sidofåran väster om flygplats är idag aktiv endast under mycket höga flöden. En motsvarande 
mindre sidofåra öster om älven är även den inte aktiv längre.  

Uppströms Faxälven utlopp kan man se relativt stora förändringar i strandlinjen. Fåran har blivit 
betydligt bredare jämfört med år 1960. Omedelbart nedströms Forsmo kraftstation gäller det 
motsatta där fåran idag är betydligt smalare. 

Slutsatsen från analysen av strandlinjer är att betydande skillnader i fårans bredd har skett 
uppströms Sollefteå kraftstation. Dessa förändringar kan delvis hänvisas till dämningseffekten 
från dammen. Nedströms kraftstationen har det skett stora morfologiska förändringar genom 
aktiva åtgärder såsom utfyllnader och muddringar. Den huvudsakliga flödeslinjen (thalweg) har 
förflyttats mot söder. Fåran har i detta område blivit smalare och kanterna brantare. Detta kan 
indikera ökad erosion i framförallt botten, men också i sidorna. Nedströms i delsträckan 
Mobacken till Ungholmen har fåran ökat sin bredd sedan 1960, vilket kan indikera att det utgör 
ett depositionsområde för sediment. Inom området förekommer aktiva sedimentbankar. Längre 
nedströms syns inte tydliga skillnader i fårans bredd mellan de olika tidsperioderna. 

6.2.6  Sedimentbankar 
En granskning av flygbilder från 1960-talet ger en bild av att älven var morfologiskt mycket mer 
aktiv vid denna tidpunkt jämfört med år 2010.  

I området runt Faxälvens mynning är många av sedimentbankarna helt borta idag. Detta kan 
delvis bero på en dämningseffekt från Sollefteå kraftstation, men det kan inte förklara hela 
bilden. En möjlighet är att man aktivt har muddrat älven. Det tredje alternativet är att dammarna, 
som effektivt hindrar all bottentransport, skapar ett sedimentunderskott vilket leder till erosion av 
sedimentbankar. Effekten är tydlig även uppströms Faxälvens utlopp i Ångermanälven där det 
inte kan finnas en dämningseffekt från Sollefteå kraftstation.  

Sidofåra 

Sidofåra 
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Figur 21 Utloppet av Faxälven i Ångermanälven år 1960 och 2010. 

I området kring Sollefteå samhälle kan man se att sedimentbankar fyllde i stort sett området 
söder om Hågestaön och det mesta vattnet gick norr om ön (se Figur 22). Själva ön var en aktiv 
sedimentbank som säkerligen förändrades kontinuerligt genom höga flöden. Idag är hela ön 
stabiliserad med erosion runt om ön.  Samma förändring har skett av Bruksholmen nedströms 
Hågestaön. Även denna ö är betydligt mer stabiliserad av trädvegetation med brantare kanter 
runt om ön. 

 

Figur 22 Vid Sollefteå samhälle har det skett stora morfologiska förändringar sedan år 1960. Blågrön linje 
indikerar dagens strandlinje. 

Nedströms Bruksholmen fanns det på 1960-talet en mindre sedimentbank. I flygbilder från 2010 
är denna helt borta. 

Längre nedströms, öster om Mobacken, kan man däremot se en tillväxt av sedimentbankar på 
fårans södra sida. Även lägre nedströms i höjd med Klovstaören och Bytterören verkar det ha 
skett en tillväxt av sedimentbankarna från år 1960. I flygbilderna kan man se att ön Klovstaören 
har stabiliserats av vegetation och idag täcker trädvegetationen betydligt större del av ön. Fåran 
söder om ön håller helt på att växa igen. År 1960 fanns ingen vegetation inom området. 

En intressant observation är att år 1960 fanns inget större delta utanför Strinneåns utlopp i 
älven. I bilderna från år 2010 har det bildats ett tydligt delta. Detta borde inte förekomma i en älv 
som hela tiden utsätter kanterna för skjuvspänning och erosion. Orsaken kan antingen vara att 
skredmassor uppströms har bildat ett lågenergiområde, eller att skjuvspänningen mot botten 
och kanter har minskat i denna del av älven genom vattenregleringen. Motsvarande utveckling 
förekommer även vid Björkåns mynning som tidigare nämnt. Även vid Strinneåns utlopp har 
deltat tillvuxit ut i ån vilket inte borde vara möjligt i en naturlig älv. Sedimentbanken uppströms 
utloppet har också vuxit till i storlek och sedimentön har stabiliserats av vegetationen. 
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En övergripande bild av älven, inom det aktuella undersökningsområdet, är att fårans kanter 
oftast är utan vegetation i bilderna från år 1960. Detta indikerar att dessa utsattes för höga 
skjuvspänningar regelbundet. I nyare flygbilder är fårans kanter i stort sett täckt av vegetation 
längs sträckor av älven. Detta samtidigt som kanterna är brantare. Kanter utan vegetation 
förekommer dock nedströms Sollefteå kraftstation ned till Mobacken. Med andra ord finns det 
inga tecken på aktiv erosion i fårans kanter idag längs långa sträckor av älven. Endast i 
delsträckan nedströms Sollefteå kraftstation är det tydligt att det förekommer erosion i kanterna. 

Sammanfattningsvis kan resultaten tyda på att den morfologiska aktiviteten i älven har 
reducerats sedan 1960. Uppströms Sollefteå kraftstation har det skett en betydande förenkling 
av morfologin med förlust av de flesta sedimentbankarna. Omedelbart nedströms kraftstationen 
ned till Mobacken har många sedimentbankar helt försvunnit och kvarvarande har stabiliserats 
med vegetation och utsätts idag för erosion i kanterna. Området var från början ett tydligt 
depositionsområde, men har idag övergått till ett erosionsområde och kanalisering. I delsträckan 
Mobacken till Sörmon verkar motsatta förhållande gälla och sedimentationen har ökat. Detta 
indikerar en omförflyttning av sediment från uppströms delar vid Sollefteå till detta segment av 
älven.  

Det kan finnas flera förklaringar till ovan nämnda förändring. Landhöjningen kan vara en faktor 
som leder till att fåran skär sig allt längre ner älven, vilket gör att fåran blir smalare. 
Förändringen med smalare fåra runt Sollefteå och förekomst av större sedimentbankar 
nedströms kan indikera att fåran ”tippar bakåt”, med andra ord minskar sin lutning. Denna 
förändring kan inte förklaras av landhöjningen eftersom det är en generell höjning av 
landskapet, inte att landskapet ”tippar bakåt”. Erosionen på grund av landhöjningen borde bli 
störst i den nedre delen av älven och fortplanta sig uppströms. 

En annan hypotes är att Ångermanälven har eroderat igenom sina tidigare avsatta sediment och 
eroderar nu i underliggande morän, isälvsmaterial och glaciala leror. Detta innebär att den 
vertikala erosionen bromsas upp genom att dessa material är betydligt svårare att erodera 
jämfört med senare avsatt silt och sand. Konsekvensen av detta tillstånd är att vattendraget 
kompenserar detta genom ökad erosion i kanterna. Resultaten nedströms Sollefteå till 
Mobacken visar snarare på motsatta förhållanden. 

En mer trolig förklaring till förändringarna av sedimentbankar i Ångermanälven är 
vattenregleringen och dammarna. Idag tyder det mesta på att bottentransporten har reducerats 
kraftigt genom sedimentfångst i dammar, eftersom det saknas en sedimenthantering i 
magasinen. Det finns tydliga bevis för att suspenderat material har reducerats sedan 1940-talet 
på grund av vattenkraften, baserat på lervarvsanalyser utanför älvens delta (Wohlfarth, m.fl., 
1998). För bottentransporten bör denna effekt vara mycket större.  

Förlusten av sedimentbankar runt Sollefteå och tillväxt av sedimentbankar nedströms kan tyda 
på en omförflyttning sediment. Det är välkänt att dammar ofta leder till dessa typer av effekter. 
En beskrivning av förändringar av sedimentprocesserna nedströms dammar under olika 
situationer ges i Brandt (2000). I Ångermanälven har 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.  
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7 Förekomst av skred längs undersökningsområdet 
I projektet har skredärr karterats längs älven. I tidigare undersökningar hade dessa angetts som 
punkter, men i detta projekt har det varit viktigt att beskriva skredärrets morfologi, inte minst 
lägsta nivån för skred, vilket typ av skred som förekommer och om det förekommer skredmassor 
i skredärren. Detta är parametrar som kan ge viktig information om det finns ett samband mellan 
älvens erosion och skred. 

7.1  Flakskred 

Totalt har 79 olika flakskred identifierats längs Ångermanälven inom undersökningsområdet. De 
flesta flakskreden förekommer i kluster, med andra ord har det börjat bildas flakskred på en 
plats så kommer nya att uppstå i närheten. På vissa sträckor är hela sluttningen, nipan, en serie 
konkava skredärr. Även om skreden har en konkav form i horisontalled, är de relativt raka i 
vertikalled. De kan med andra ord inte klassificeras som rotationsskred. Typiska exempel på 
flakskred syns i Figur 23. 

 

Figur 23 Två exempel på flakskred längs Ångermanälven. I fallet med det högra skredet har jordstrukturen 
fallit sönder och skredmassan har glidit ut i älven som en diskformad massa. I det vänstra fallet står 
skredmassan kvar i skredärret och glidit ut i älven endast i den nedre delen. 

Flakskreden förekommer på båda sidor av älven. Det finns inget tydligt samband med thalweg, 
strömfårans läge, vilket borde visas genom att skreden enbart förekommer i ytterkurvorna. Om 
så är fallet hade det kunnat visa på ett samband mellan älvens erosion och utlösande av skred. 
En förutsättning för flakskreden är dock att sluttningslängden är tillräckligt stor. Det finns ett 
tydligt samband mellan skredärrets storlek och sluttningens längd. Med andra ord ändras inte 
formen (bredd/längd) på skredet när sluttningslängden ökar. Däremot blir flakskreden mer 
långsträckta om sluttningslutningen ökar. I de brantaste lutningarna är skreden mer långsmala 
medan i flackare sluttningar är de mer breda. Av den anledningen minskar skredets area med 
ökad lutning. Detta kan avspegla att jordflaken faller samman snabbare i branta sluttningar och 
att rörelsehastigheten är större. 

Sluttningslutningen har betydelse även för förekomsten av flakskred. I undersökningsområdet 
observerades skred i släntlutningar mellan 38 och 85 %. Majoriteten av skreden förekommer 
emellertid i ett smalare intervall mellan 50 och 70 % lutning. Frekvensfördelningen avseende 
släntlutningar vid skreden är lognormalfördelade med ett medelvärde runt 64 %. Det finns dock 
en grupp med större skred som förekommer i lägre släntlutningar. 
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Ungefär hälften av skredärren hyser rester av skredmassor. I vissa fall kan skredmassan fylla en 
stor del av skredärret och man får lätt intrycket att en del av sluttningen har haft sättningar så att 
den har sjunkit ner några meter. På några platser har tydliga sprickbildningar observerats 
bakom ett potentiellt flakskred, något som kan indikera att detta är ett föregångsstadie till ett 
flakskred.  

 

Figur 24 Exempel på flakskred där skredmassan inte har glidit hela vägen ner för sluttningen. På denna 
plats förekommer det stranderosion av Ångermanälven. Profilen är hämtad från höjddatabasen. 

 

Figur 25 Tvärsektion genom ett flakskred visar hur del av sluttningen har glidit ner och ansamlats vid 
sluttningsfoten. Profilen är hämtad från höjddatabasen. I detta fall är det svårt att bedöma om 
stranderosion varit en bidragande orsak. I nuvarande tillstånd förekommer viss erosion i fronten av 
skredmassan. 

Av de 80-tal skred som förekommer i undersökningsområdet har ungefär hälften av skreden 
skredmassor kvar i skredärret. I relativt få fall förekommer tydliga skredmassor ute i älven. Det 
vanligast fallet är att skredmassan når upp till ungefär halva skredärrets höjd i sluttningen. 
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Figur 26 Storleksfördelningen på skredärren inom undersökningsområdet i Ångermanälven. 

7.1.1  Koppling mellan flakskred och erosion i älven 
En viktig fråga för projektet är om det går att se en relation mellan älven och förekomst av skred, 
framförallt avseende erosion. I Ångermanälven har man en högsta flödeslinje som vandrar tvärs 
över vattendragsfåran i sinusform ungefär som hela vattendragsfåran. Om thalweg, strömfåran, 
ligger nära fårans kant kommer den utsättas för högre skjuvspänningar än den motsatta sidan 
av älven. Man kan därför anta att förekomst om nyligen bildade skred bör sammanfall med att 
thalweg löper längs stranden.  

Den ansamling av flakskred som förekommer på norra sidan om Ångermanälven, nedströms 
Sollefteå, är inte kopplade med att thalweg, strömfåran, ligger nära stranden. På denna plats 
råder snarare det motsatta förhållandet. Dessa skred når inte heller hela vägen ner till vatten 
utan står på en terrass på en nivå motsvarande 18 m.ö.h. Det finns inga skredmassor i 
skredärren som indikerar att skreden kan vara bildade nyligen. Tolkningen av dessa skred är att 
skreden är fossila, sannolikt bildade i samband med att botten på älven låg på denna höjdnivå, 
vilket innebär att skredmassorna eroderades av dåtidens Ångermanälven. Enligt 
strandförskjutningskurvan bör detta motsvara ca 200 till 300-talet. 

På motsatta sidan av älven förekommer också tre stora flakskred. Dessa har alla tre 
skredmassor i skredärret. Samtliga tre slutar på en terrass som har en nivå kring 11 m.ö.h. 
Denna terrass bör vara motsvara en ålder kring 800- till 1000-talet. Eftersom skredärren 
innehåller skredmassor kan man inte per automatik säga att skreden är så gamla. Skreden kan 
ha uppstått långt efter att erosionsbranten bildades genom processer som inte är relaterade till 
älven. Idag når inte Ångermanälvens vattenstånd upp till denna nivå, vilket gör att vi kan dra 
slutsatsen att stranderosion inte kan vara bidragande orsak.  

Längre nedströms i höjd med Ungholmen vid Sångamon (se Figur 27), förekommer sju stora 
flakskred på norra sidan av älven, varav flera kan åldersbestämmas med flygbilder. De är med 
andra ord relativt unga. I detta fall löper thalweg nära den norra sidan, varför man kan anta att 
erosionen kan ha viss betydelse för att skapa förutsättningar för flakskred. De flesta har 
skredmassor i skredärret. I ett fall har skredmassan kollapsat och glidit ut i fåran. Baserat på 
flygbilderna verkar det som om samtliga skred på denna plats är relativt unga eller till och med 
håller på att bildas. I detta fall kan det finnas en koppling mellan älvens erosion och skapande 
av flakskred. 
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Figur 27  Längs nordsidan av älven vid Sörmon förekommer en serie skred markerade med gulgrön färg. 
Vissa av dessa skredärr har skredmassor markerade med brunt. Batymetrin är färgad så att de djupare 
parterierna är mörkare. Ljusgula områden är sedimentbankar som når upp till vattenytan. 

I höjd med Sörmon finns en hel serie med stora flakskred, totalt 18 stycken. En 
åldersbestämning med flygbilder visat att de är unga med stora skredmassor ut i älven. På 
denna plats är förhållandet nästan det motsatta mot föregående plats. Skreden förekommer 
inom en grund del av älven och thalweg är snarare förskjuten mot den motsatta stranden. I detta 
fall kan man inte dra slutsatsen stranderosion är orsaken till att det bildas skred. 

Vid Sångamon finns det några mindre flakskred på båda sidor av älven. Samtliga har 
skredmassor i skredärret. De skreden som förekommer på norra sidan kan vara kopplade till 
stranderosion genom att thalweg följer denna kant längs hela sträckan. Samtidigt förekommer 
samma typ av skred på den motsatta sidan där det snarare verkar förekomma sedimentation 
enligt batymetrin. 

Slutsatsen från geomorfologiska analysen av skred och potentiella områden för stranderosion, 
är att man kan inte kan dra några tydliga slutsatser om att det finns ett samband mellan älvens 
stranderosion och förekomst av flakskred inom undersökningsområdet. I vissa fall kan det 
förekomma en koppling medan i andra fall är det tydligt att stranderosionen inte kan ha skapat 
förutsättningar för skred. Det är dock sannolikt att älvens erosion sakta men säkert nöter bort 
skredmassorna som har hamnat i älven, men även det är en relativt långsam process på 10 till 
20 år enligt flygbilderna. I förhållande till tidigare geologisk utveckling är det dock en snabb 
lateral erosion. 

7.1.2  Har skredaktiviteten ökat eller minskat? 
Från analyser av tidserier vet vi att vattenregleringen är mycket omfattande i 
undersökningsområdet. En fråga är om detta har inneburit att skredaktiviteten har minskat eller 
ökat på grund av vattenregleringen. Bildmaterialet möjliggör inte exakt årtal när skreden uppstod 
men det går att fastställa ett tidsintervall när skreden uppstod. I analysen har alla öppna 
skredärr som indikerar att skredet har utlösts relativt nyligen kartlagts. I undersökningsområdet 
växer skredärren igen inom 10 år efter det att skredet har utlösts. Det finns dock undantag där 
skredärret hålls öppna med hjälp av efterföljande erosion av ytavrinning. 
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Figur 28 Aktiva skred under perioden 1960 till 2018. Det finns ytterligare skredärr men dessa måste ha 
tillkommit före 1960. 

Resultatet visar tydligt på att flakskredfrekvensen i undersökningsområdet minskar. I början 
1960-talet var antalet aktiva flakskred runt 20 stycken, medan idag är det ca 4 stycken under en 
tioårsperiod (se Figur 29). Under tidsperioden förekommer också mindre jordströmmar i 
området.  

 

Figur 29 Förändring i antalet öppna flakskredärr sedan år 1960 med anpassad regressionskurva. 

Orsaken till denna förändring är svår att avgöra utan djupare analys av varje skred och de 
geotekniska förutsättningarna på platsen. Eftersom det inte finns någon data före 1960 är det 
svårt att avgöra om det kan kopplas till de hydrologiska förändringarna på grund av 
vattenregleringen, vilket är ett möjligt samband. Resultaten från analyser av strandlinjerna visar 
att fåran smalnar av närmast Sollefteå men ökar längre nedströms. Om det finns en viss 
koppling mellan skreden och stranderosion i älven bör detta innebära att skredaktiviteten runt 
Sollefteå har minskat medan längre nedströms där bildandet av sedimentbankar är som störst 
finns det större risk för stranderosion. Till viss del stämmer detta samband. Runt Sollefteå är det 
tydligt att skredaktiviteten har minskat i flygbilderna mellan 1960 och 2018. Detta kan dock vara 
orsakat av att thalweg, högsta flödeslinjen, har flyttats till södra delen av fåran. Längre 
nedströms, där det sker sedimentation, kan man inte tydligt säga att det har blivit fler skred 
jämfört med 1960.  
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7.1.3  Kan flakskreden kopplas till koncentrerad ytavrinning? 
En bidragande orsak till stora skred, om topografin har rätta förutsättningar, är höga 
porvattentryck. Höga porvattentryck kan leda till kollaps i sedimentets inre struktur och skapa 
glidytor. SGI har därför mätningar i gång av porvattentryck i områden där man kan förvänta sig 
flakskred.  

Ett alternativt sätt att uppskatta platser där det kan förekomma höga porvattentryck är att 
beräkna flödesackumulation med stöd av höjddatabasen. Flödesackumulation är en GIS-metod 
som beräkningar koncentrationen av ytavrinningen från uppströms tillrinningsområde. Ofta 
sammanfaller denna parameter med konvergens i grundvattenströmningen men även förekomst 
av intermittenta vattendrag (se exempel i Figur 30).  

 

Figur 30 Beräknad flödeskonvergens runt Ångermanälven. Ju blåare ytan är desto större flödeskonvergens 
förekommer det. Det betyder att mer vatten koncentreras till platsen. Flakskreden är angivna med röd färg. 

Analys av flödeskonvergens visar tydligt förekomst av konvergens i moränområdena. Detta är 
rimligt med tanke på tämligen låg infiltrationskapacitet. Så fort det konvergerade vattnet når 
sedimenten avsatta av älven försvinner flödeskonvergensen. Det finns med andra ord en 
avsaknad av vattendrag inom dessa ytor.  

Orsaken kan hämtas från den höga infiltrationskapaciteten i dessa jordarter jämfört med 
moränen. Vid jämförelse med flakskreden finns inga tydliga kopplingar mellan flödeskonvergens 
och förekomst av aktiva skred. Med denna metod kan man inte konstatera att det finns ett 
samband mellan flakskred och konvergens av ytavrinning. Om det uppstår konvergens i 
grundvattenströmningen i äldre deltan beror det sannolikt mer på skillnader i 
kornstorlekssammansättning från perioden när dessa landformer bildades. Äldre 
vattendragsfåror som sedan blivit översedimenterade kan exempelvis innehålla grus och sten 
som har betydligt högre permeabilitet än omkringliggande sediment. 

7.2  Förekomst av andra typer av skred 

Inom avrinningsområdet förekommer även andra typer av skred. Framförallt rör det sig om 
jordströmmar (eng. earth flow), rotationsskred samt skred av mer okänd typ. Även dessa skred 
har kartlagts i flygbilderna.  
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7.2.1  Jordströmmar 
Jordströmmar innebär att den inre strukturen i jorden faller samman och sedimenten flyter ner 
för sluttningen. Jordströmmar kan antingen vara torra eller helt vattenmättade. Jordströmmar 
kan uppstå på grund av mekanisk störning eller att porvattentrycket i grundvattnet är så högt att 
jordstrukturen faller samman och del av sluttningen rinner iväg som en gröt. När massan 
kommer i högre hastighet i sluttningen kan de skapa en erosionsränna. 

 

Figur 31 Förekomst av jordströmmar på norra sidan av Ångermanälven i höjd med Sollefteå. På högra 
sidan förekommer äldre ärr efter flakskred. Gul yta visar på en ackumulation av sediment från skredärret. 

Jordströmmarna är generellt sätt mindre än flakskreden i undersökningsområdet.  Skredärren 
för denna typ av skred är dock mycket djupare in i sluttningen jämfört med flakskreden. 
Processen som skapar jordströmmar leder till att formen på skredärret motsvarar en upp- och 
nedvänd flaska. Jordströmmen ser ut som ett solfjäderformat skredärr som övergår till en smal 
erosionsränna halvvägs ner i sluttningen. Det är inte ovanligt att det förekommer smala 
erosionsrännor även vid sidan av jordströmmarna. Dessa börjar oftast högst upp i sluttningen 
men kan sluta halvvägs ner i sluttningen. I nedre delen av sluttning kan det förekomma 
solfjäderformade avsättningar med material som har kommit från skredärret. Landformen kan 
delvis motsvaras av en alluvialkon, men innehåller säkerligen delvis skredmassor. 

Den exakta mekanismen för att utlösa jordströmmar är inte helt klarlagt. Sannolikt är 
flaskformen styrd av att det finns mer impermeabla lager en bit ner i sedimenten i sluttningen. I 
höjd med Sollefteå bör övre gränsen för ett sådant lager vara kring 29 till 32 m.öh. Om det nedre 
lagret har låg permeabilitet kan det skapas höga porvattentryck ovanpå detta lager i samband 
med att avrinningen från moränsluttningarna infiltrerar ner i de äldre deltasedimenten (se Figur 
32). Detta kan leda till kollaps av jordstrukturen som gör att sluttningsmaterialet blir flytande.  
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Figur 32 En tolkad principskiss över norra sidan på Ångermanälven i höjd med Sollefteå. Skillnader i 
permeabilitet kan förklara uppkomsten av skålformade ärr efter jordströmmar i sluttningarna. 

I många fall verkar det som om skredärret hålls öppet av mindre efterföljande skred eller erosion 
genom ytavrinning. Skredärret blir då allt mer bakåtgripande. Förmodligen är denna typ av skred 
förstadiet till de ravinbildningar som förekommer längs Ångermanälven. I skredärr av denna typ 
förekommer mindre erosionsrännor i botten av det skålformade skredärret, vilket kan indikera 
grundvattenutströmning eftersom det inte syns några erosionsrännor i sluttningen ovanför. I 
några raviner runt Sollefteå kan man observera en flat botten i ravinen. Denna sammanfaller 
med ungefär samma nivå som nedre gränsen för de skålformade jordströmmarna med andra 
ord 29 till 32 m.ö.h. 

Vid jämförelse med flödesackumulation verkar det, likt flakskreden, inte finnas några tydliga 
samband mellan koncentrerad ytavrinning och förekomsten av skred. Det verkar däremot finnas 
ett samband mellan denna typ av skred och förekomst av gamla fåror på överytan till det äldre 
deltat. Dessa fåror innehåller ofta något grövre sediment än omkringliggande jord och leder 
därmed vatten bättre. 

7.2.2  Rotationsskred 
Rotationsskred observerades inte inom undersökningsområdet. Däremot förekommer denna typ 
längre nedströms längs älven. I dessa områden förekommer postglaciala lera, vilket kan förklara 
förekomsten av denna skredtyp just i dessa områden och inte längre uppströms. 

7.2.3  Övriga typer av skred 
Inom undersökningsområdet noterades en eller två runda fördjupningar i en moränsluttning norr 
om Björkbruk. Ytan ligger till ungefär hälften inom morän och hälften i postglacial silt. Runt 
skreden finns ett brantare hak i terrängen och själva skredärret har mer textur i jämförelse med 
omkringliggande morän. Släntlutningen är relativt brant, ca 7 % lutning i båda fallen. Skreden 
börjar 40 m.ö.h. och norr upp till 115 m.ö.h. Med utgångspunkt från strandförskjutningskurvan 
innebär det att eventuella skred inte kan vara yngre än 3 000 år. 
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Figur 33 Två droppformade sänkor i en relativt brant sluttning i huvudsak morän och silt norr om Björkbruk 
som har tolkats som skredärr. 
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ORDLISTA 
 
Aktivt lager Översta delen av sedimenten som interagerar med det strömmande vattnet, det 

aktiva lagret har ingen vertikal struktur. 

Ytformer Former som uppstår på älvbädden p.g.a. morfologiska processer, t.ex. dyner, räfflor, 
antidyner etc. 

Bottentransport Transport av sediment som är i kontinuerlig kontakt med botten. 

Brownlie En enkel och noggrann formel som beskriver den så kallade Shields-kurvan, vilken 
är den kritiska Shields-parametern som funktion av kornstorlek. 

D50 Medianen i den lokala kornstorleksfördelningen. 

D90 90 %-percentilen i den lokala kornstorleksfördelningen. 

Dyner Stora sandvågor som förflyttar sig nedströms, storleken skalerar med vattendjupet. 

Turbulent viskositet Horisontella diffusiviteten i momentum-ekvationen, representerar utbyte av 
rörelsemängd p.g.a. turbulens och sekundära strömmar. 

Exners ekvation Även känd som kontinuitetsekvationen för sediment. 

Sedimentfraktioner Indelning av sediment i storleksklasser. I varje klass används en kornstorlek, t.ex. 
0.177 mm, för att representera ett intervall, t.ex. 0.125-0.25 mm. 

Formmotstånd Den del av det totala friktionsmotståndet som inte relateras till friktionen mot 
sedimentkornen, utan till tryckkrafter orsakade av t.ex. ytformer, vegetation, friktion 
mot älvbrinken mm. 

Fraktionell transport Sedimenttransport för en specifik storleksklass, t.ex. 100 kton av storleksklassen 
0.0884 mm. 
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Helisk strömning Spiralformat flöde som uppstår i älvkrökar som en effekt av strömlinjernas krökning. 

MIKE 11 Endimensionell (1D) hydraulisk modell som har utvecklats av DHI. 

MIKE 21C Tvådimensionell (2D) kurvlinjär hydraulisk modell som har utvecklats av DHI för 
simulering av hydrodynamiska och morfologiska processer i vattendrag. 

Passivt lager Sedimentlagret under det aktiva lagret i en vertikaluppdelad bottenmodell. 

phi-skalan Ofta använd skala i sedimentmodeller för att representera ett sedimentspektrum, 
kornstorleken i phi-skalan utrycks med d = d0 2-φ , d0 = 1 mm. 

PSD Kornstorleksfördelning (Particle Size Distribution). 

Raster Rumslig data i ett rektangulärt (i detta fall kvadratiskt) rutnät. 

RCP8.5 Klimatscenario. 

Ripplar Benämns också strömripplar för att undvika sammanblandning med vågripplar; 
strömripplar är mycket mindre än dyner och skalerar med kornstorleken. 

Rubey Refererar till Rubey (1933) for bestämning av sjunkhastighet hos sediment. 

Shields parameter Dimensionslös skjuvspänning, beräknas som kvoten mellan destabiliserande krafter 
(skjuvning) and stabiliserande krafter (gravitation) på sedimentkornen; 
grundläggande parameter vid beskrivning av sedimenttransport för friktionsmaterial. 

Ytmotstånd Den del av det totala friktionsmotståndet som kan relateras till friktionen mot 
sedimentkornen. 

Suspenderad transport Sedimenttransport där sedimenten temporärt befinner sig i suspenderad form. 

Total bottenfriktion Summan av ytmotstånd och formmotstånd. 

”Wash-load” Sedimenttransport där partiklarna permanent befinner sig i vattenkolumnen, d.v.s. 
utan interaktion med botten och därmed utan morfologisk inverkan. 
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1 Bakgrund och syfte 
SGI utför skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige. Ångermanälven är ett 
vattendrag som bedöms ha betydande skredrisk. Tidigare har Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) genomfört översiktliga stabilitetskarteringar inom utvalda bebyggda 
områden längs älven. Fokus i dessa analyser har varit släntstabilitet i områden med befintlig 
bebyggelse och dagens klimatförhållanden. SGI gör en komplettering av MSB:s kartering med 
en övergripande skredriskanalys som inbegriper sannolikheten för och konsekvensen av skred 
för bebyggda och ännu obebyggda områden i dagens och framtidens klimat. Resultatet är tänkt 
att ge ett förbättrat planeringsunderlag för klimatanpassning inom berörda kommuner. 

En viktig fråga i skredriskanalysen är om erosionen i Ångermanälven har betydelse för 
släntstabiliteten i de branta sluttningarna genom erosion i sluttningsfoten. För att ta fram ett 
underlag till skredriskanalysen har DHI fått i uppdrag av SGI att kvantifiera erosionen i nedre 
delen av Ångermanälven fram till år 2100. Resultaten redovisas i två delrapporter. I den första 
rapporten (Delrapport 1) ges en allmän introduktion och bakgrund till projektet med en 
beskrivning av undersökningsområdet, hydrologiska förhållanden, samt geomorfologiska 
processer i och runt Ångermanälven (/4/). 

I föreliggande rapport (Delrapport 2) redovisar DHI resultat från modellberäkningar av erosionen 
i älven fram till år 2100. Utredningen inkluderar också utvärderingar av effekterna av flödes-
reglering och klimatförändring. Erosionsprognoserna gjordes genom användning av en 
tvådimensionell hydromorfologisk modell av älven. 

2 Undersökningsområdet 
Undersökningsområdet börjar strax söder om Faxälvens utlopp i Ångermanälven och sträcker 
sig ner till byn Överlännas, ca 18 km uppströms utloppet vid Nyland (Figur 2-1). Det aktuella 
området motsvarar en sträcka på omkring 26 km. Sträckan är kraftigt påverkad av regleringen 
längre uppströms i älven, samt av dammen i Sollefteå. Sollefteå kraftstation är ett strömkraftverk 
med fallhöjden ca 9 m och utbyggnadsvattenföringen 790 m3/s (Figur 2-2). Merparten av flödet 
från Faxälven kommer ut via tunneln från Hjälta kraftstation (utbyggnadsvattenföring 270 m3/s) 
som mynnar bara någon kilometer söder om Faxälvens naturliga utlopp. För en närmare 
beskrivning av undersökningsområdet hänvisas till Delrapport 1 (/4/). 

 

Figur 2-1 Undersökningsområdet i Ångermanälven. Övre och nedre gränsen för området är markerad 
med mörkblå streck. 
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Figur 2-2 Sollefteå kraftstation och damm (Foto: Uniper). 
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3 Angreppssätt vid modellering och analys 
DHI har hanterat frågeställningen i uppdraget från SGI som ett långsiktigt hydromorfologiskt 
problem. Det var ursprungligen tänkt att hela undersökningsområdet mellan Faxälven och 
Överlännas skulle ingå i den tvådimensionella morfologiska modellen i MIKE 21C. Denna plan 
övergavs dock p.g.a. stora osäkerheter i dataunderlaget, inklusive bristen på data för 
beskrivning av bottensedimenten inom undersökningsområdet och uppströms sedimenttillförsel. 

Den morfologiska modelleringen i MIKE 21C begränsades därför till sträckan nedströms 
Sollefteå, varvid dammen i Sollefteå utgör ett naturligt uppströms randvillkor där sediment-
tranporten har antagits vara försumbar. Diskussionen i Avsnitt 6 ger rationella motiv för detta 
antagande.  

Uppströms Sollefteå har det gjorts beräkningar av bottenskjuvspänning med MIKE 21C för olika 
flöden, samt analyser av påverkan av inflödet från Hjälta på bottenskjuvspänningen längs östra 
älvstranden. 

Utredningen innehåller följande moment: 

• Analys av hur inflödet från Hjälta kraftstation påverkar bottenskjuvspänningen på sträckan 
uppströms Sollefteå. 

• Prognostisering av erosionen i Ångermanälven nedströms Sollefteå 2015-2100. 

• Analys av effekten av flödesregleringen på erosionen nedströms Sollefteå. 

• Analys av klimatförändringens påverkan på erosionen nedströms Sollefteå. 

Arbetsgången i utredningen har varit:  

1. Utveckla hydrodynamisk modell i MIKE 21C uppströms Sollefteå, samt applicera modellen 
för att kvantifiera påverkan av inflödet från Hjälta kraftstation. 

2. Ta fram flödeshydrografer baserat på tillgängliga flödesdata och hydrologiska 
modellberäkningar. Resultaten utgör uppströms flödesrandvillkor i den morfologiska 
modellen.  

3. Utveckla hydrodynamisk modell i MIKE 11, samt beräkna vattennivåer vid Överlännas för 
framtagna flödeshydrografer. Resultaten utgör nedströms nivårandvillkor i den morfologiska 
modellen.  

4. Utveckla morfologisk modell i MIKE 21C nedströms Sollefteå och prognostisera erosionen 
för perioden 2015 till 2100. 
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4 Indata till modelleringen 
I detta avsnitt redovisas vilka indata som har använts för uppbyggnad av modeller och som 
randvillkor i prognoser, samt vilka bearbetningar och tolkningar av data som har gjorts av DHI. 

4.1 Osäkerheter i indata 

Som en del av DHI:s dataanalys identifierades flera osäkerheter i indata. Dessa osäkerheter har 
diskuterats ingående med SGI under projektets genomförande. De viktigaste osäkerheterna i 
underlaget berör batymetri, sedimentdata och uppströms sedimenttransport. Osäkerheterna 
både vad gäller batymetrin och kornstorleksfördelningen hos bottensedimenten bidrar i hög grad 
till osäkerheten i prognostiseringen av erosionen. 

Batymetri 
Den batymetriska data som ingick i underlaget till DHI hade enligt uppgifter från SGU (/23/) 
korrigerats för höjdfel som uppstod p.g.a. varierande vattennivåer under pågående inmätningar. 
DHI anser dock att det kvarstår ett icke obetydligt höjdfel i datan även efter denna korrigering. 
Detta framgår bl.a. av en tydlig offset i bottennivån mellan överlappande mätstråk. Längs med 
älvstranden och de större sandbankarna i älven där det grundar upp och mätfartyget måste 
hålla ett visst avstånd i sidled verkar bottennivåerna generellt ligga för högt i förhållande till 
älvstrandens nivåer enligt Lantmäteriets höjdmodell. 

Under arbetet med kalibreringen av den hydrodynamiska modellen i MIKE 21C fick DHI 
ytterligare indikationer på att batymetrin generellt innehåller för höga nivåer genom att 
kalibreringen gav ett värde på friktionsparametern, Manning's M, på omkring 50 m1/3/s. Om detta 
värde är korrekt betyder det att bottenfriktionen i älven kan relateras enbart till sedimentytans 
(bottenmaterialets) friktionsmotstånd och att älvbotten har ett mycket lågt formmotstånd 
(friktionsmotstånd från t.ex. ytformer). Detta är mycket ovanligt och normalt skulle man därför 
förvänta sig ett Manning’s M på runt 30 i en älv som Ångermanälven. Skillnaden mellan 
kalibreringsvärdet och det förväntade värdet på M är mycket stor och antas vara kopplad till den 
batymetriska datan. 

Sedimentdata 
Det finns mycket få sedimentprover tillgängliga för att beskriva kornstorleksfördelningen i 
bottenmaterialet. Inga sedimentprover finns tillgängliga under det ytligaste skiktet av botten. Det 
faktum att sedimenttransport är en starkt olinjär process gör modellresultaten särskilt beroende 
av tillgången till sedimentdata för att beskriva egenskaperna hos materialet. Att sedimentdata 
helt saknas från djupare lager gör det mycket svårt att göra långsiktiga prognoser över 
erosionen i älven med rimlig grad av säkerhet, vilket var huvuduppgiften för den morfologiska 
modellen. De morfologiska beräkningarna i modellen bygger därmed på osäkra uppskattningar 
av kornstorleksfördelningar i bottenmaterialet. 

Uppströms sedimenttransport 
Uppgifter som kan användas för att beräkna uppströms sedimenttransport till undersöknings-
området saknas. Det finns äldre data på sedimentkoncentrationer vid Nyland. Denna data 
bedöms dock vara mindre relevant för att karakterisera uppströms sedimenttransport eftersom 
Nyland ligger långt nedströms undersökningsområdet och inte kan antas återspegla 
förhållandena uppströms Sollefteå. 
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4.2 Bearbetning av batymetri 

I den batymetriska datan från SGU saknas generellt bottennivåer närmast älvstranden på båda 
sidor, samt vid ett antal större sandbankar i älven där det också grundar upp. Batymetrin i dessa 
områden har därför behövt fyllas i genom interpolering av datan. Då bottentopografin uppvisar 
stora variationer, inte minst i grunda områden, kan interpolering inte göras enbart baserat på 
närliggande data från yttre delen av respektive grundområde. DHI har istället använt sig av en 
variant av bildanalys, baserat på ortofoton, för att rekonstruera bottennivåer i större samman-
hängande grunda områden där ortofotot visar tydliga variationer i ljusintensitet. Metoden går ut 
på att härleda ett samband mellan uppmätt bottennivå (vattendjup) i närheten av respektive 
grundområde och ljusintensiteten i bilden. Detta samband används sedan för att beräkna ett 
djup och därefter en bottennivå över hela det grunda området. Proceduren upprepas för varje 
område där bottendata saknas, totalt ett 40-tal områden på sträckan mellan Faxälven och 
Överlännas. Ett exempel som visar batymetrin före och efter rekonstruktion av bottennivåer med 
denna metodik visas i Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Illustration av batymetrin i älvfåran före och efter utfyllnad med beräknade bottennivåer i 
grunda områden. Färgskalan representerar bottennivån, men skiljer något mellan bilderna. 
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Utöver de större grunda områdena har DHI också fyllt ut det smala stråk som löper längs med 
älvstranden i större delen av undersökningsområdet. Strandlinjens geografiska läge har här 
definierats utifrån Lantmäteriets höjdmodell, vilket är rimligt med tanke på att denna ska 
användas för att ta fram en total batymetrisk modell bestående av både älvfårans botten och 
omkringliggande marknivåer närmast älven. Den totala slutliga batymetrin för undersöknings-
området visas i översikten i Figur 4-2, samt i detalj på sträckan nedströms Sollefteå i Figur 4-3. 

 

Figur 4-2 Översiktsbild över den slutliga batymetriska modellen för undersökningsområdet. 

Nedströms undersökningsområdet (Överlännas) har datan från SGU mycket begränsad 
yttäckning, vilket gör att det inte är meningsfullt med ytterligare bearbetningar och 
interpoleringar av datan. Sträckan mellan Överlännas och Nyland beskrivs enbart i MIKE 11-
modellen. Det betyder att behovet av en detaljerad batymetrisk modell inte är lika stor 
nedströms Överlännas, även om ett bättre dataunderlag hade varit önskvärt även här. Den 
framtagna MIKE 11-modellen bygger nu på ett mycket begränsat dataunderlag för beskrivning 
av tvärsektionernas geometri. DHI har därför behövt göra omfattande manuella justeringar av 
höjderna i tvärsektionerna för att modellen ska kunna matcha uppmätta vattennivåer inom 
undersökningsområdet. Detta beskrivs närmare i Avsnitt 5. 
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Figur 4-3 Detaljbilder över den slutliga batymetriska modellen på sträckan nedströms Sollefteå. 
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4.3 Observerade flöden och nivåer (timvärden) 

Observerade flöden och vattennivåer (timvärden) vid Sollefteå och Hjälta kraftstationer har 
erhållits från Uniper (/26/) för perioden 2006-2018. Datan visas i Figur 4-4 som totalflöden vid 
Sollefteå och Hjälta. Motsvarande vattennivåer direkt uppströms och nedströms dammen i 
Sollefteå har plottats mot totalflödet i Sollefteå i Figur 4-5 och Figur 4-6. Nivåer anges i 
höjdsystemet RH 2000. 

Uppströms dammen i Sollefteå hålls vattennivån mellan +10.00 m (sänkningsgräns) och 
+11.25 m (dämningsgräns) enligt vattendomen. Nivån kan variera flera decimeter upp eller ner 
på några timmar p.g.a. snabba variationer i tillrinning och tappning (Figur 4-5). Nedströms 
dammen varierar nivåerna betydligt mer med flödet (Figur 4-6). Vid flöden under utbyggnads-
vattenföringen (790 m3/s) uppstår stora nivåvariationer nedströms dammen, vilket framförallt är 
dynamiska effekter av korttidsregleringen. En del av nivåvariationen vid låga flöden kan även 
förklaras med att havsnivån varierar, vilket kan ge dämningseffekter hela vägen upp till 
Sollefteå. Vid flöden över 790 m3/s är det full tappning genom turbinerna, medan resterande 
tillrinning tappas genom utskoven. Flödesregleringen sker då på ett annat sätt med mindre 
variationer i tappningen, vilket förklarar den mindre spridningen i nivåerna och det tydligare 
sambandet mellan nivå och flöde i Figur 4-6. 

Flödes- och nivådatan har använts för kalibrering och kontroll av både MIKE 11 och MIKE 21-
modellen. Flödesdatan har även använts för konstruktion av flödeshydrografer för långtids-
modellering av erosion i MIKE 21C på sträckan nedströms Sollefteå.  

 

Figur 4-4 Observerade totalflöden vid Sollefteå och Hjälta 2006-2018. 
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Figur 4-5 Observerade vattennivåer (m, RH 2000) uppströms Sollefteå kraftstation plottade mot flödet 
2006-2018. 

 

Figur 4-6 Observerade vattennivåer (m, RH 2000) nedströms Sollefteå kraftstation plottade mot flödet 
2006-2018. 
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4.4 Vattennivåer för kalibrering 

För kalibrering av både MIKE 11-modellen och MIKE 21C-modellen har DHI erhållit inmätta 
vattennivåer från Sollefteå kommun från ett tillfälle med relativt högt flöde under maj 2018 
(2018-05-16). Flödesdata för motsvarande period erhölls från Uniper. Flödet i Sollefteå uppgick 
vid detta tillfälle till 1280 m3/s, vilket ungefär motsvarar ett genomsnittligt högvattenflöde (MHQ). 
Figur 4-7 visar de observerade vattennivåerna längs undersökningsområdet. 

 

Figur 4-7 Observerade vattennivåer (m, RH 2000) vid flödet 1280 m3/s från 2018-05-16 (13:15-15:15 
UTC). 

4.5 Suspenderad sedimentkoncentration 

Data från mätningar av suspenderad sedimentkoncentration finns vid Nyland (/24/) med 
stationskoordinaterna (699191 m N, 160010 m E) nedströms om undersökningsområdet. Två 
datakällor tillhandahölls, månatliga medelvärden och dagliga värden. De månatliga 
medelvärdena användes inte. Flödeshydrografen vid Nyland 1967-1981 visas i Figur 4-8 
tillsammans med tidpunkten (datumet) för mätningar av suspenderade sedimentkoncentrationer. 

 

Figur 4-8 Dygnsmedelflöden vid Nyland 1967-1981 tillsammans med tidpunkt för mätningar av halten 
suspenderade sediment. 
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Figur 4-9 visar uppmätta sedimentkoncentrationer plottade mot flödet. Det framgår av grafen att 
det inte föreligger någon stark korrelation, C = f (Q), mellan sedimentkoncentration (C) och flöde 
(Q) vid Nyland. Möjliga orsaker till detta är att sedimentkoncentrationen inte nödvändigtvis 
behöver korrelera väl med dygnsmedelflödet, även om det kan finnas en korrelation med det 
momentana flödet, samt att sedimentkoncentrationen vid Nyland kan ha påverkats av 
variationer i havsnivån. 

Den ursprungliga planen var att sedimentkoncentrationsdata från Nyland skulle ingå i underlaget 
till modellen. Vid ytterligare granskning har DHI kommit fram till att datan inte bör användas som 
underlag för bestämning av uppströms randvillkor. De främsta argumenten är: 

• Sedimentkoncentrationerna mäts nedströms undersökningsområdet, vilket innebär stora 
osäkerheter då uppströms sedimentkoncentrationer kan vara både högre och lägre.  

• Det största bidraget till sedimenttransporten kan antas vara från erosion av icke-kohesivt 
material lokalt inom undersökningsområdet, medan uppströms inflöde av sediment är 
förhållandevis litet. 

• Det saknas data på kornstorleksfördelningen i sedimentdata från Nyland och därmed ett 
underlag för att fullt ut karakterisera sedimenttransporten baserat på uppmätta 
sedimentkoncentrationer. 

• Effekten av osäkerheten i uppströms sedimentkoncentration bedöms vara sekundär jämfört 
med osäkerheterna i batymetri- och sedimentdata. 

• Sedimentprov nr 10 från SGI (visas senare i Figur 4-13) är taget nära mätstationen vid 
Nyland. Den exakta platsen för sedimentprovet i förhållande till mätstationen är inte känd, 
men de verkar ligga nära varandra. Detta prov visar signifikant kohesivt sedimentinnehåll i 
bottenytan, vilket i sig är en stark indikation på att den suspenderad transporten vid Nyland 
innehåller kohesiva sediment som inte skulle ha någon inverkan på den modellerade 
erosionen. 

• Genom att anta att uppströms sedimentkoncentration är noll blir erosionen större i modellen, 
d.v.s. detta är ett mer konservativt antagande. 
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Figur 4-9 Suspenderad sedimentkoncentration (C) som funktion av dygnsmedelflöde (Q) vid Nyland. 

4.6 Sedimentprover 

Sedimentproverna utgör den enda tillgängliga datan för att beskriva kornstorleksfördelningen i 
bottenmaterialet. Som tidigare har noterats anser DHI att det begränsade antalet 
sedimentprover i hög grad bidrar till osäkerheten i modellerad sedimenttransport och 
morfologisk förändring i älven. Bilderna som visar bottenmaterialet tyder på en varierande 
sammansättning, vilket också kan förväntas i en älv som Ångermanälven. Ett mer omfattande 
dataunderlag som bättre karakteriserar bottenmaterialet hade därför avsevärt minskat 
osäkerheten i resultaten. 

4.6.1 Kornstorleksfördelning i bottenytan 
Data över kornstorleksfördelningen har hämtats från följande källor: 

• MRM: Uppströms Sollefteå (Prov nr 401 och högre) 

• SGI: Nedströms Sollefteå (Prov nr 1-10 i stigande ordning från uppströms till nedströms) 

Lokaliseringen av provpunkterna framgår av kartor från SGU (/23/). 

4.6.1.1 Sedimentprover uppströms Sollefteå 
Sedimentproverna från MRM är tagna uppströms Sollefteå. Provtagningsplatserna framgår av 
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variationer i bottenytans sammansättning. Kornstorleksfördelningen i denna delen av 
undersökningsområdet är dock mindre viktig. 

DHI:s tolkning av informationen är att uppströms tillförsel av sediment till platsen strax 
uppströms Sollefteå är mycket begränsad p.g.a. av deposition av sediment i dammarna längre 
uppströms i älven, samt att sedimenttransportkapaciteten uppströms dammen i Sollefteå är 
liten. Det kan innebära att bottensedimenten i området är representativa för bottensedimenten 
nedströms Sollefteå innan dammen vid Sollefteå byggdes, dvs representativa för sedimenten 
under det översta armerande skiktet (stenpälsen) nedströms befintlig damm. Prov 412 är 
därmed det enda prov som kan indikera den ursprungliga kornstorleksfördelningen i 
sedimenten, men detta antagande är spekulativt. Ett enda prov är inte tillräckligt för att upprätta 
den ursprungliga bottenytans kornstorleksfördelning med tillräcklig säkerhet. 

Några noteringar från DHI:s granskning är: 

• Endast ett prov (Prov nr 412 - sandigt) finns på sträckan från Faxälven till Sollefteå. 

• Beskrivningar från andra prover i området visar att sedimenten varierar avsevärt uppströms 
Sollefteå med dominans av kohesiva sediment, sand eller grus.  

Beroende på provtagningsplats kan man utläsa: 

- Dominans av kohesiva sediment: mycket lugna områden med svag eller ingen ström. 

- Dominans av sand: utanför älvfårans huvudflöde. 

- Dominans av grus: där huvudflödet i älven passerar. 

• Prov 412 är inte nödvändigtvis representativt för bottenytan eftersom provet är taget utanför 
älvfårans huvudflöde. 
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Figur 4-10 Lokalisering av bottenprover tagna uppströms Sollefteå (nr 401, 403, 408, 412, 500, 501, 
503, 508).  

 

Figur 4-11 Kornstorleksfördelning för 8 bottenprover tagna uppströms Sollefteå.  
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4.6.1.2 Sedimentprover nedströms Sollefteå 
SGI:s prover nr 1-10 har använts i stor utsträckning. Proverna 3-5 (Figur 4-12) valdes ut som 
representativa för bottenytans kornstorleksfördelning i modellen och för den initiala bottenytans 
sammansättning eftersom dessa prover ligger inom undersökningsområdet.  

Prov nr 3-10 (SGI) visas i Figur 4-13. Viktiga observationer vid granskning av proverna är: 

• Prov 1 och 2 togs nära Prov 3 men uppenbarligen i ett lugnare område och anses därför inte 
representativa för bottenytan i älvfårans huvudflöde. Att hitta finkorniga prov i ett lugnt 
område i en älv med en armerad huvudfåra kan förväntas, men proverna representerar inte 
de armerade förhållandena i huvudfåran. 

• Prov 3-5 ligger inom modellområdet. Proverna visar att sedimenten blir finare längre 
nedströms. 

• Prov 3 visar armerad botten ("stenpäls"). 

• Prov 6-10 nedströms undersökningsområdet visar mycket finare material än prov 3-5. 

• Prov 10 ligger nära älvmynningen och domineras av kohesiva sediment. Detta prov 
användes inte vid uppsättning av modellen. 

• Prov 6-7 antas vara representativa för bottenytan nedströms modellområdet. 

 

Figur 4-12 Kornstorleksfördelning för Prov 3-5 (SGI) som används i MIKE 21C-modellen. 
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Figur 4-13 Kornstorleksfördelning för Prov 3-10 (SGI). 

4.7 Data för klassificering av bottensedimenten 

Data för klassificering av bottensedimenten ges i underlaget från SGU (/23/). Denna data är 
emellertid svår att använda i en morfologisk modell av följande skäl: 

• Klassificeringen är gjord med avseende på geologisk period (t.ex. postglacial), medan en 
morfologisk modell kräver data över kornstorleksfördelningen. Det finns inget sätt att 
översätta sedimentklassificeringen till en kornstorleksfördelning. 

• SGUs data är vertikalt upplöst endast längs en linje av älven (nära centrumlinjen), medan en 
morfologisk modell kräver en full 3D-karta (helst) eller en 2D-karta. Sådana kartor finns 
oftast inte tillgängliga, men rumsligt fördelade sedimentprover med kornstorleksfördelning 
kan användas för att skapa den typen av kartor. 

Även om SGUs data har brister med avseende på användningen vid morfologisk modellering 
kan informationen ändå bidra till en bättre förståelse för sedimentens ursprung och karaktär i 
undersökningsområdet. 

SGUs klassificering av sedimentytan visas i Figur 4-14. Den allmänna bild som framträder är 
morfologiskt förenlig med älvens historik, med finare sediment uppströms dammen vid Sollefteå, 
grovt grus precis nedströms dammen och sand/grus ytterligare längre nedströms. Detta 
förväntade mönster visar att systemet fortfarande reagerar på förändringar orsakade av 
dammen i Sollefteå. I framtiden kommer den longitudinella sammansättningen av sedimenten 
att vara mer enhetlig på sträckan nedströms Sollefteå då omfördelningen mellan sand och grus 
migrerar längre nedströms. 

SGUs sedimentklassificering av den översta metern (MATR) visas i Figur 4-15, medan 
seismiska data visas i Figur 4-16. Sedimentklassificeringen avser enbart den dominerande 
klassen. Viktiga observationer från granskningen av SGUs kartor är: 

• Datan uppvisar ett distinkt övre lager. DHI har tolkat detta som ett mobilt lager vid 
uppbyggnaden av modellen. 

• Det övre (mobila) lagret är betydligt grövre än det underliggande materialet. Detta kan 
förväntas i en älv nedströms en damm där det uppstår en armering i det översta lagret. 
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• Längs älven finns ett betydande lager bestående av lösa avlagringar, vilket DHI tolkar som 
den ursprungliga sammansättningen i älvbotten. Detta kommer att tolkas som ”lager 3” i 
modellen. 

• På de flesta platser ligger berggrunden så djupt ner i sedimenten att älven inte kommer att 
nå den underliggande berggrunden under den aktuella prognosperioden (85 år). 

 

 

Figur 4-14 Klassificering av sedimentytan (MATL) från SGU; klassificeringen förenklades för att 
underlätta den grafiska framställningen (några klasser har utelämnats). 

 

Figur 4-15 Klassificering av den översta metern i sedimenten (MATR) från SGU; klassificeringen 
förenklades för att underlätta den grafiska framställningen (några klasser har utelämnats). 

 

Figur 4-16 Seismiska data från SGU som visar den vertikala fördelningen av sedimentklasserna längs 
en älvprofil. 
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5 Framtagning av flödeshydrografer och nivårandvillkor 
I detta avsnitt beskrivs framtagning av hydrodynamiska randvillkor till den morfologiska 
modelleringen av sträckan nedströms Sollefteå. Randvillkoren utgörs av flödeshydrografer i 
Sollefteå och vattennivåer vid Överlännas. 

5.1 Flödeshydrografer 

5.1.1 Hydrograf baserad på observerade flöden 
Den observerade flödesserien från Sollefteå kraftstation med timvärden för perioden 2006-2018 
repeterades till en 85 år lång serie för användning till långtidsmodellering av erosion i MIKE 21C. 
I denna flödesserie finns det inte med effekter av klimatförändring. Den observerade 
flödesserien ger dock generellt högre flöden än de syntetiska serierna med/utan 
klimatförändring som togs fram i utredningen (se nedan). Efter övervägande valdes därför 
repeterade observerade flödeshydrografer istället för syntetiska flödeshydrografer vid 
prognostisering av erosion fram till år 2100 för att inte underskatta erosionen. 

5.1.2 Hydrograf baserad på naturliga flöden 
Flöden för naturliga (oreglerade) förhållanden hämtades från SMHIs hydrologiska modell-
beräkningar med S-HYPE (/25/) av total naturlig vattenföring, period 1999-2017. SMHI har i 
dessa beräkningar ersatt dammregleringar i S-HYPE med naturliga oreglerade sjöutlopp. Detta 
ger flöden med en naturlig årsdynamik med låga flöden vintertid och en tydlig vårflod under 
vår/försommar. S-HYPE-flöden användes i beräkningar av erosion med MIKE 21C för 
oreglerade förhållanden. 

5.1.3 Hydrografer med och utan klimatförändring 
Flödeshydrografer med och utan effekter av klimatförändring togs fram baserat på beräkningar 
av naturlig vattenföringen med DHI:s NAM-modell1. NAM-modellen beskrivs närmare i 
Delrapport 1 (/4/). Data till NAM-modellen hämtades från tillgängliga klimatscenariodata för 
klimatscenariot RCP 8.5. 

Framtagning av flödeshydrografer för naturlig vattenföring gjordes i följande steg: 

• Kalibrering av NAM-modellen mot naturlig vattenföring i Sollefteå från S-HYPE 1999-2017, 
samt meteorologisk data för samma period hämtad från SMHIs öppna data. 

• Beräkning med NAM-modellen av naturlig vattenföring för ”dagens klimat” med temperatur- 
och nederbördsdata för perioden 1981-2011 (30 år). 

• Beräkning med NAM-modellen av naturlig vattenföring för ”framtida klimat” enligt 
klimatscenariot RCP8.5 med scenario-data för temperatur och nederbörd till år 2100. I 
beräkningen gjordes en korrigering av den potentiella avdunstningen för dagens klimat 
enligt data från Eriksson (1981) (/6/) med en enkel temperaturbaserad metod grundad på 
Kay & Davies (2008) (/12/). 

  

                                                      
1 NAM-modellen är en hydrologisk modell av samma modell-typ som SMHIs HBV-modell. 
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Den naturliga vattenföringens årsdynamik enligt NAM-beräkningen visas i Figur 5-1 som 
medelvärden över 30-årsperioder (RCP 8.5). Figuren visar även S-HYPE-data och NAM-
beräkningen för dagens klimat (EOBS). Resultaten visar att flödestoppen under våren minskar, 
att flödestoppen kommer tidigare och att flödena ökar vintertid för RCP 8.5. Effekten blir 
tydligare mot slutet av århundradet. Generellt visar beräkningen lägre flöden i klimatscenariot, 
vilket till en del kan förklaras av en ökad avdunstning i modellen med stigande lufttemperatur. 

 

Figur 5-1 Beräkningar av den naturliga vattenföringens årsdynamik med NAM-modellen med 
klimatscenariodata (RCP8.5), respektive data för dagens klimat (EOBS). Resultaten visas 
tillsammans med S-HYPE-data. Resultaten har sammanställts i 30-årsperioder för att visa 
förändringar i klimatscenariot fram till 2100. 

Till den beräknade naturliga vattenföringen med/utan klimatförändring har säsongsregleringen 
och korttidsregleringen adderats för att få fram de slutliga syntetiska flödeshydrograferna 
med/utan klimatförändring. Följande steg ingick i bearbetningen vid framtagning av säsongs- 
och korttidsreglering: 

• Framtagning av samband för beräkning av säsongsreglering, här uttryckt som differensen 
mellan total vattenföring och naturlig vattenföring, genom korrelation mot naturlig 
vattenföring. Analysen utgick från observerade flöden 2006-2017 med vecko- och 
dygnsvariationen bortfiltrerad, samt S-HYPE-data för samma period. Korrelationen är 
negativ eftersom säsongsregleringen har en utjämnande effekt på flödena, d.v.s. minskar de 
höga vårflödena och ökar de låga vinterflödena. Ett enkelt linjärt samband mellan 
säsongsregleringen och den naturliga vattenföringen bedömdes vara ett rimligt sätt att 
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beskriva säsongsregleringen och samtidigt få med effekter av förändringar i vattenföringens 
årsdynamik.  

• Framtagning av dataserie för korttidsregleringen innehållande flödesvariationer på dygns- 
och veckobasis. Korttidsregleringens flödeskomponent hämtades från den observerade 
flödesserien genom att subtrahera det naturliga flödet och säsongsregleringen från det 
totala flödet. Data för korttidsregleringen togs fram för en period på 5 år (2013-2017) som 
sedan repeterades till en 85 år lång serie. 

Resultatet av beräkningarna ovan är syntetiska flödesserier med och utan påverkan av 
klimatförändring på den naturliga vattenföringen. Hydrograferna innehåller effekter av flödes-
regleringen som i båda fallen baseras på dagens reglering. I detta ligger ett antagande att 
regleringen inte kommer att påverkas av förändringar i tillrinningen fram till år 2100, vilket verkar 
rimligt med tanke på den stora regleringskapaciteten i Ångermanälven. 

5.2 Nivårandvillkor  

Nivårandvillkor till MIKE 21C-modellen vid nedströmsranden vid Överlännas har beräknats med 
en MIKE 11-modell som sträcker sig hela vägen ner till utloppet vid Nyland. I detta avsnitt 
beskrivs modelluppsättning och beräkningar gjorda med MIKE 11-modellen. 

5.2.1 MIKE 11-modell 
MIKE 11-modellen sträcker sig från Faxälvens utlopp till Nyland (Figur 5-2). Det hade varit 
tillräckligt att modellera sträckan mellan Överlännas och Nyland för att beräkna vattennivåer vid 
Överlännas, men för att kunna kontrollera modellen mot tillgängliga nivådata nedströms 
dammen i Sollefteå behövde modellen åtminstone sträcka sig upp till Sollefteå. Den 
modellerade sträckan enligt Figur 5-2 är 44 km och beskrivs geometriskt med 86 tvärsektioner, 
tätare uppströms Överlännas och glesare nedströms. 

 

Figur 5-2 Modellområde för MIKE 11-modellen med indelning i tvärsektioner. Röda streckade linjer 
markerar övre och nedre gränsen för undersökningsområdet. 
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Randvillkor till MIKE 11-modellen är uppströms vattenflöde och nedströms vattennivå vid 
Nyland. Som uppströms flöde används observerade eller beräknade flödeshydrografer vid 
Sollefteå enligt ovan. Flödet i Sollefteå ansätts för enkelhets skull på modellens uppströmsrand 
vid Faxälvens utlopp eftersom vi bara är intresserade av resultaten nedströms Sollefteå i det här 
fallet. Vattenståndsdata saknas vid Nyland och därför har havsvattenstånd från SMHI använts i 
beräkningarna (timvärden från stationen Spikarna). 

Modellen kalibrerades mot inmätta vattennivåer 2018-05-16 (se Figur 4-7). Resultaten visar att 
ett konstant Manning’s M på 38.5 m1/3/s för hela sträckan ger en rimlig beskrivning av 
nivåprofilen mellan Sollefteå och Överlännas2. Modellen ger då nivåer som ligger max 0.25 m 
högre än observationerna. 

Modellens tvärsektioner nedströms Överlännas är särskilt osäkra p.g.a. den dåliga täckningen i 
erhållen batymetridata nedströms Överlännas. I den delen av tvärsektionerna där data saknas 
har bottennivåer ansatts och därefter justerats i flera steg tills den beräknade vattennivån vid 
Överlännas hamnar på den observerade nivån (+1.53 m) med samma värde på Manning’s tal 
som för sträckan uppströms Överlännas.  

5.2.2 Justering av friktionsmotstånd p.g.a. is 
Modellen ger med ett konstant värde på Manning’s M enligt ovan bra överensstämmelse även 
med observerade nivåer nedströms dammen i Sollefteå. En kontrollberäkning för perioden 
2014-2016 visar att modellen ligger inom ca ± 0.2 m från observerade nivåer. Detta gäller dock 
bara under den isfria perioden. Under vintermånaderna (december till mars) ligger observerade 
nivåer nedströms dammen 0.5-1.5 m högre p.g.a. ökat friktionsmotstånd från isen.    

Det ökade friktionsmotståndet från isen har modellerats i MIKE 11 genom att införa ett 
tidsvarierande Manning’s M. För detta användes en enkel ismodell (/30/) baserad enbart på 
lufttemperaturen för att prognostisera isläggning och islossning (istjocklek). Mannings-tal 
relateras till en beräknad istjocklek och tillåts variera inom ett intervall mellan M = 24.5 (fullt 
utvecklat istäcke) och M = 38.5 (isfritt). Kontrollberäkningar för perioden 2014-2016 med 
varierande Manning’s M visar en väsentligt mindre skillnad mellan modellerade och observerade 
nivåer nedströms dammen i Sollefteå med ett absolut fel < 0.5 m även under issäsongen. 

5.2.3 Beräkning av vattennivåer vid Överlännas  
MIKE 11-modellen användes för beräkning av vattennivåer vid Överlännas för följande scenarier 
avseende flödet i Sollefteå: 

• Repeterade observerade flöden, period 2015-2100. 

• Syntetiska flöden med/utan klimatförändring, period 2015-2100.  

• Observerade flöden, period 2006-2017 

• Naturliga flöden, period 2006-2017 

 

 

 

  

                                                      
2 Modelltekniskt kan Manning’s tal variera mellan olika tvärsektioner, men i detta fall har DHI inte haft tillgång till data som 
motiverar en mer detaljerad beskrivning. 
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6 Analys för sträckan uppströms Sollefteå 

6.1 Morfologisk bedömning 

I detta avsnitt diskuteras vad batymetrin och sedimentproverna innebär för området uppströms 
Sollefteå. I beskrivningen nedan benämns sträckan uppströms Sollefteå och upp till Faxälven för 
”reservoar”, även om Sollefteå kraftstation drivs som ett strömkraftverk med liten eller obetydlig 
magasineringsvolym.  

Historiskt sett har uppströms sedimenttillförsel till reservoaren varit reducerad under decennier 
p.g.a. dammarna längre uppströms i Ångermanälven. För denna diskussion är det relevant att 
notera att dammen vid Hjälta kraftstation byggdes 1949 medan dammen vid Sollefteå 
kraftstation byggdes 1966 (uppgifter från Uniper). 

Analysen nedan tyder på att morfologin i reservoaren är formad av förhållandena innan dammen 
i Sollefteå byggdes och att vissa egenskaper är formade efter Hjälta, d.v.s. under perioden 
1949-1966. Den morfologiska inaktivitet som tillskrivs perioden efter 1966 ska inte tolkas som att 
det inte förekommer någon erosion alls. Områden som tidigare låg över vattenytan har hamnat 
under vatten och utsatts för erosion efter byggandet av Sollefteå (/4/). 

"Topografisk styrning" är en process där topografin (batymetrin) driver utvecklingen av både 
vattenströmmar och sedimenttransport i en viss riktning. Topografisk styrning har i regel en 
avgörande effekt på utvecklingen i morfologiska modeller, men i den hydrodynamiska modellen 
av reservoaren som DHI har satt upp noteras väldigt lite topografisk styrning. Detta är ett 
förväntat resultat med hänsyn till det stora vattendjupet uppströms dammen. 

Batymetrin i reservoaren visas i Figur 6-1 och platser för sedimentprover visas i Figur 6-2. DHI:s 
analys av batymetrin och sedimentproverna leder till följande slutsatser angående reservoarens 
morfologiska utveckling (platser som refereras till nedan anges med nummer i Figur 6-1): 

1. Erosionshål 
Detta erosionshål uppstår inte på grund av sammanflödet med Faxälven eftersom det mesta av 
flödet kommer från norr. Därför är detta potentiellt en markör för låg sedimenttransport, eftersom 
erosionshål i områden med låga strömhastigheter tenderar att fyllas igen om det pågår en 
sedimenttransport genom området. 

Erosionshålet är endast en indikator på låg sedimenttransport och inte ett definitivt tecken 
eftersom det är känt att erosionshål kan existera även i älvar med ett underskott i sediment-
tillförseln, t.ex. när ett armerat sedimentlager bryts upp lokalt. Erosionshålet indikerar här en låg 
sedimenttransport, men inte nolltransport. 

2. Kanal vid inflödet från Hjälta 
Förekomsten av en kanal genom sandig botten indikerar att kanalen formades av inflödet från 
Hjälta innan dammen i Sollefteå byggdes. 

3. Ö bildad av inflödet från Hjälta  
Ön ligger på nivåer långt under den aktuella vattennivån (ca 11 m) i reservoaren, vilket innebär 
att ön inte kan vara en bank då en sådan kräver topografisk styrning. Öns nivå är rimligt förenlig 
med en uppskattad vattennivå innan dammen i Sollefteå byggdes, dvs ön och kanalen i Punkt 2 
överensstämmer med den förväntade morfologin under perioden 1949-1966. 

4. Huvudkanal för flödet uppströms 
Kanalen överensstämmer också med en morfologi som formades före 1966. 
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5. Rest av erosion i älvkrök, eventuellt gammal, inte nödvändigtvis aktiv 
Erosionen överensstämmer med den erosion som uppstår längs en älvkrök, eventuellt med 
påverkan från Hjälta. Bottennivåerna är dock inte förenliga med dagens vattennivåer. 

6. Rest av sidobank på motsatt sida, inte nödvändigtvis aktiv 
Sidobanken överensstämmer inte med den aktuella vattennivån på runt 11 m (sidobankar styr 
strömmen mot älvkröken). Däremot överensstämmer sidobankens nivå med den uppskattade 
vattennivån innan dammen i Sollefteå byggdes. 

7. Yttre kanten av historisk älvkrök  
Bottentopografin tyder på att detta är en rest av kanten av en böjd kanal. De nuvarande 
bottenproverna är lera, vilket tyder på att detta område inte är aktivt. Flödesvägen går över 
banken, vilket normalt sker när vattennivån ökar. Den yttre kröken och banken formades 
således under en period med lägre vattennivåer och är inte längre aktiv. 

8. Område som tidigare var ovanför vattenytan  
Med tanke på topografin i detta område var det sannolikt inte en del av huvudfåran under 
perioden innan Sollefteå byggdes. Idag sker dock erosion i detta område. 

 

Analysen ovan tyder på att de flesta av de morfologiska formationerna i den nuvarande 
batymetrin är inaktiva eftersom de inte överensstämmer med nuvarande hydrauliska 
förhållanden och vattendjup. Det är svårt att se att dessa formationer skulle kunna bildas under 
befintliga förhållanden. De överensstämmer med lägre vattennivåer, varför tolkningen är att 
dessa bildades innan dammen i Sollefteå byggdes. Några av formationerna bildades också av 
Hjälta innan Sollefteå byggdes, men har varit i stort sett inaktiva sedan 1966. 

Baserat på vår tolkning att den existerande batymetrin bildades av morfologiska processer innan 
dammen i Sollefteå byggdes, är sedimenttransporten i reservoaren sannolikt mycket låg idag. 
Om det hade funnits en märkbar sedimenttillförsel till reservoaren så hade man sannolikt kunnat 
se morfologiska förändringar inklusive avsättning av sediment i reservoarens lågenergiområden.  

Slutsatsen att sedimenttransporten genom reservoaren är minimal stöder vårt antagande om 
noll sedimenttillförsel från reservoaren till den morfologiska modelldomänen nedströms 
Sollefteå. 
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Figur 6-1 Noteringar av morfologiska detaljer på sträckan uppströms Sollefteå. 
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Figur 6-2 Sedimentprover på sträckan uppströms Sollefteå. 
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6.2 Hydrodynamisk modell för reservoaren 

6.2.1 Beräkningsnät och batymetri 
Det kurvlinjära beräkningsnätet i MIKE 21C visas i Figur 6-3. Nedströmsranden är belägen vid 
dammen i Sollefteå. Beräkningsnätets dimensioner är 200 celler i längdled och 20 celler tvärled. 
Batymetrin visas i Figur 6-4. Batymetridatan interpolerades till beräkningsnätets celler från det 
batymetriska rastret som beskrevs i Avsnitt 4.2. 

 

Figur 6-3 Kurvlinjärt beräkningsnät för uppströmsmodellen. 
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Figur 6-4 Batymetri för uppströmsmodellen. 
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6.2.2 Modellparametrar 
Inga observerade vattennivåer i reservoaren fanns tillgängliga för kalibrering av uppströms-
modellen. Även om kalibrering mot uppmätta vattennivåer gjordes för sträckan nedströms 
Sollefteå valdes inte samma friktionsparameter (M = 50 m1/3/s) för reservoaren, framförallt p.g.a. 
observerade skillnader i bottenförhållanden mellan de två områdena. Istället valdes ett 
standardvärde på Manning’s tal (M= 30 m1/3/s) för reservoaren. 

Den turbulent viskositeten beskriver det turbulenta utbytet och tredimensionella effekter i den 
djupintegrerade modellstrukturen i MIKE 21. Den turbulenta viskositeten uppskattas här enligt 
Barton (/2/): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.01 ∗ 𝑇𝑇 ∗ ℎ,  

där u är medelhastigheten och h är medeldjupet. 

Med u = 1 m/s and h = 10 m för reservoaren uppströms Sollefteå erhålls: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.1 𝑚𝑚2/𝑣𝑣 

Baserat på Prov 412 (det enda provet med uppmätt kornstorleksfördelning i reservoaren), 
uppskattas d90 till 1 mm. Detta används i beräkningen av friktionsmotståndet mot sedimentytan 
(ytmotståndet) baserat på Chezy’s friktionsparameter (C’): 

𝐶𝐶′ = 18 log10 �
4ℎ
𝑑𝑑90

� 

Ytmotståndet beräknas från Chezy’s friktionsparameter (C’) och flödeshastigheten (V): 

𝜏𝜏′ =  
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑉𝑉2

(𝐶𝐶′)2
 

Notera att d90 varierar avsevärt i reservoaren med varierande kornstorlekar mellan lera och grus. 

Inflödet från Hjälta kommer att pressa huvudflödet österut. Orsaken till detta är i hydro-
dynamiska termer att det sker en transport av rörelsemängd tvärs huvudströmmen p.g.a. 
inflödet från Hjälta. Detta ökar skjuvspänningen längs den östra stranden. Effekten är känslig för 
ansatt värde på turbulent viskositet, samt beräkningen av den konvektiva transporten i den 
numeriska modellen. För att få en mer noggrann beräkning av konvektionen används ett andra 
ordningens ”upwind”-schema i den numeriska lösningen. 

6.2.3 Randvillkor 
Det finns tre randvillkor i modellen: 

• Uppströms inflöde vid övre randen 

• Punktinflöde vid inflödet från Hjälta kraftstation 

• Nedströms vattennivå vid Sollefteå  

Det är osäkert om inflödet från Hjälta ger upphov till en jetstråle (som den lokala morfologin 
möjligen antyder) omedelbart nedströms inflödet. Dimensioner på tunnelmynningen saknas, 
men inflödet antas inte generera någon kraftig jetstråle eftersom detta i så fall borde ha eroderat 
ner ön närmast utanför, se Figur 6-5. 
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Figur 6-5 Läge och riktning för inflödet från Hjälta kraftstation (röd cirkel). Figuren visar att inflödet från 
Hjälta har gett upphov till lokal erosion, dock på en begränsad sträcka nedströms. 

Lokal erosion vid 
inflödet från Hjälta. 
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Nedströms nivårandvillkor vid dammen i Sollefteå baseras på samma samband mellan flöde och 
nivå (Q-H-samband) vid dammen som används i MIKE 11-modellen och som illustreras i Figur 
6-6. Med detta enkla Q-H-samband hålls vattennivån inom normala värden vid dammen i 
Sollefteå, vilket är det väsentliga för den aktuella analysen. 

 

Figur 6-6 Antaget samband mellan flöde och nivå vid dammen i Sollefteå. 

6.3 Analys av modellresultaten 

I detta avsnitt redovisas och analyseras resultaten från den hydrodynamiska modelleringen av 
reservoaren. Beräkningar har gjorts för ett antal olika stationära flödesfall (konstanta i tiden) 
enligt följande och Tabell 6-1: 

• Totalflödet i Sollefteå varieras mellan 400 m3/s och 2000 m3/s. 

• Punktinflödet från Hjälta är antingen 0-tappning (Hjälta inaktiv) eller maxtappning 270 m3/s 
(Hjälta aktiv). 

• Vattennivån vid dammen i Sollefteå beräknas enligt Q-H-sambandet. 

Tabell 6-1 Simulerade fall vid stationära beräkningar uppströms Sollefteå. 

Totalt flöde i Sollefteå [m3/s] 
Flöde på uppströmsranden 

om Hjälta är aktiv [m3/s] 
Vattennivå vid dammen i 

Sollefteå [m] 
2000 1730 11.46 
1800 1530 11.37 
1600 1330 11.27 
1400 1130 11.18 
1200 930 11.08 
1000 730 10.99 
800 530 10.89 
600 330 10.80 
400 130 10.70 

 

10.2

10.4

10.6

10.8

11

11.2

11.4

11.6

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Va
tt

en
ni

vå
 [m

]

Flöde [m3/s]

Q-H-samband för Sollefteå kraftstation enligt MIKE 11 modell

Q-H-samband

MIKE 11-resultat

H [m] = 10.51 m + 0.95 m * (Q/2000 m3/s)



Analys för sträckan uppströms Sollefteå  

 31 

Modeller är generellt mycket användbara för att kvantifiera skillnader mellan scenarier. Vi kan på 
det sättet kvantifiera den hydrodynamiska påverkan av inflödet från Hjälta baserat på beräknad 
bottenskjuvspänning med och utan inflödet. Modellresultaten visas i Figur 6-7 till Figur 6-15 
nedan. Vid tolkningen av dessa kartor bör man notera följande: 

• Kartorna som visas i varje figur svarar mot samma totalflöde och därför också samma 
vattennivå vid dammen i Sollefteå. 

• I respektive karta visas från vänster: 1) Bottenskjuvspänning med inflöde från Hjälta 
(270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning utan inflöde från Hjälta (0 m3/s), samt 3) Skillnad i 
bottenskjuvspänning med/utan inflödet från Hjälta. 

• X-koordinaterna stämmer enbart för den vänstra kartan i varje figur; de andra två kartorna är 
flyttade österut 1 km respektive 2 km. 

• Färgskalan för bottenskjuvspänning (undre legend) gäller den vänstra och mittersta kartan i 
varje figur, medan färgskalan för skillnaden i bottenskjuvspänningen med/utan Hjälta (övre 
legend) endast gäller den högra kartan. 

• Färgskalan för absolut bottenskjuvspänning varierar från figur till figur. 

• Färgskalan för skillnaden i bottenskjuvspänningen är densamma i varje figur. Notera att 
färgskalan går från negativ (blå / grön) till positiv (gul / röd) och att skalan är icke-linjär 
(varierande intervallstorlek) för att tydligare visualisera påverkansområdet. 

 

Figur 6-7 Resultat för totalflödet 400 m3/s. Från vänster visas: 1) Bottenskjuvspänning med inflöde från 
Hjälta (270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning utan inflöde från Hjälta (0 m3/s), samt 3) Skillnad i 
bottenskjuvspänning med/utan inflödet från Hjälta. 
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Figur 6-8 Resultat för totalflödet 600 m3/s. Från vänster visas: 1) Bottenskjuvspänning med inflöde från 
Hjälta (270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning utan inflöde från Hjälta (0 m3/s), samt 3) Skillnad i 
bottenskjuvspänning med/utan inflödet från Hjälta. 
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Figur 6-9 Resultat för totalflödet 800 m3/s. Från vänster visas: 1) Bottenskjuvspänning med inflöde från 
Hjälta (270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning utan inflöde från Hjälta (0 m3/s), samt 3) Skillnad i 
bottenskjuvspänning med/utan inflödet från Hjälta. 
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Figur 6-10 Resultat för totalflödet 1000 m3/s. Från vänster visas: 1) Bottenskjuvspänning med inflöde 
från Hjälta (270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning utan inflöde från Hjälta (0 m3/s), samt 3) 
Skillnad i bottenskjuvspänning med/utan inflödet från Hjälta. 
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Figur 6-11 Resultat för totalflödet 1200 m3/s. Från vänster visas: 1) Bottenskjuvspänning med inflöde 
från Hjälta (270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning utan inflöde från Hjälta (0 m3/s), samt 3) 
Skillnad i bottenskjuvspänning med/utan inflödet från Hjälta. 
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Figur 6-12 Resultat för totalflödet 1400 m3/s. Från vänster visas: 1) Bottenskjuvspänning med inflöde 
från Hjälta (270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning utan inflöde från Hjälta (0 m3/s), samt 3) 
Skillnad i bottenskjuvspänning med/utan inflödet från Hjälta. 
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Figur 6-13 Resultat för totalflödet 1600 m3/s. Från vänster visas: 1) Bottenskjuvspänning med inflöde 
från Hjälta (270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning utan inflöde från Hjälta (0 m3/s), samt 3) 
Skillnad i bottenskjuvspänning med/utan inflödet från Hjälta. 
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Figur 6-14 Resultat för totalflödet 1800 m3/s. Från vänster visas: 1) Bottenskjuvspänning med inflöde 
från Hjälta (270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning utan inflöde från Hjälta (0 m3/s), samt 3) 
Skillnad i bottenskjuvspänning med/utan inflödet från Hjälta. 

 

 

Över 

Under 
 

Över 

Under 
 



Analys för sträckan uppströms Sollefteå  

 39 

 

Figur 6-15 Resultat för totalflödet 2000 m3/s. Från vänster visas: 1) Bottenskjuvspänning med inflöde 
från Hjälta (270 m3/s), 2) Bottenskjuvspänning utan inflöde från Hjälta (0 m3/s), samt 3) 
Skillnad i bottenskjuvspänning med/utan inflödet från Hjälta. 
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Analysen av kartorna visar följande: 

• Transporten av rörelsemängd som sker tvärs huvudströmmen p.g.a. inflödet från Hjälta styr 
huvudströmmen mot den östra älvstranden. 

• Bottenskjuvspänningen längs den östra älvstranden reduceras uppströms koordinaten 
7009400 m N, eftersom inflödet från Hjälta ansluter till huvudströmmen först nedströms 
denna punkt. Flödet längs östra älvstranden har således minskat uppströms denna punkt 
när flödet från Faxälven går ut via tunneln från Hjälta. 

• Effekten av inflödet från Hjälta kan detekteras hela vägen ner till den konvexa banken runt 
7008200 m N, men effekten är starkast längs östra stranden runt 7009000 m N. 

• Det blir ingen effekt av inflödet från Hjälta längs den östra stranden på den konkava 
delsträckan från ca 7008200 m N till 7009000 m N. Detta beror på att huvudströmmen är 
koncentrerad till mitten av reservoaren. 

• Bottenskjuvspänningen stiger till ca 4 N/m2 vid uppströmsänden, vilket är cirka 1/5 av en 
typiskt hög bottenskjuvspänning (20 N/m2) som uppskattas för sträckan nedströms 
Sollefteå. 

Figur 6-16 visar en 2 km lång sträcka från 7008000 m N till 7010000 m N. Detta är påverkans-
zonen för den inducerade förändringen i bottenskjuvspänningen längs den östra älvstranden. 
Resultaten extraherades längs denna linje. Den största relativa ökningen i bottenskjuv-
spänningen återfinns vid 7009400 m N (platsen markerad med rosa cirkel i Figur 6-16). 
Uttrycken "ökad" eller "minskad" avser här effekten av att inkludera inflödet från Hjälta på 
bottenskjuvspänningen i huvudkanalen. 

Bottenskjuvspänningarna längs den östra stranden visas i Figur 6-17 till Figur 6-19, medan den 
relativa förändringen visas i Figur 6-20 till Figur 6-21. 

Genomgången av resultatet indikerar följande signifikanta effekter av inflödet från Hjälta: 

• Minskad bottenskjuvspänning uppströms 7009500 m N p.g.a. minskat flöde på denna del. 

• Ökad bottenskjuvspänning från 7009500 m N till 7009000 m N (Figur 6-20). Den relativa 
ökningen blir störst vid låga flöden eftersom rörelsemängdstransporten tvärs älven får större 
genomslag då flödet i huvudströmmen är svagare, men ökningen blir ändå upp till 44 % vid 
totalflödet 2000 m3/s (Figur 6-21). 

• Ökningen i bottenskjuvspänningen kommer att påverka erosionen. 

• Effekten försvinner nedströms 7009000 m N. Ännu längre nedströms försvinner effekten då 
flödet anpassar sig till nedströmsförhållandena. 

Man bör vara försiktig vid tolkning av den relativa förändringen i bottenskjuvspänningen. Till 
exempel ser man den största relativa ökningen i ett område med låg (absolut) bottenskjuv-
spänning. 

 



Analys för sträckan uppströms Sollefteå  

 41 

 

Figur 6-16 Markering av punkter och koordinater längs östra älvstranden för analys av modellerad 
bottenskjuvspänning. Figuren markerar också skred enligt SGI:s kartläggningar och DHI:s 
analyser (/4/). 

Skred (DHI) 
Beräkningspunkt 
Strandlinje 
Skred (SGI) 

 1.0 0.5 0.0 1.0 km 
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Figur 6-17 Bottenskjuvspänning längs den östra älvstranden vid flödet 400-800 m3/s. 
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Figur 6-18 Bottenskjuvspänning längs den östra älvstranden vid flödet 1000-1400 m3/s. 
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Figur 6-19 Bottenskjuvspänning längs den östra älvstranden vid flödet 1600-2000 m3/s. 
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Figur 6-20 Relativ effekt av inflödet från Hjälta längs den östra älvstranden för hela flödesintervallet 
400-2000 m3/s. 

 

Figur 6-21 Relativ effekt av inflödet från Hjälta i punkten 7009400 m N för hela flödesintervallet 400-
2000 m3/s. 
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6.4 Påverkan på strömlinjernas krökning 

Beräkningarna ovan redovisar endast bottenskjuvspänningen. Strömmarna som induceras av 
inflödet från Hjälta ökar också strömlinjernas krökning. Ökad krökning av strömlinjerna leder till 
djupare erosion längs yttre banken. Vår tolkning av batymetrin är dock att systemet har mycket 
låg morfologisk aktivitet. Därför antas den ökade krökningen av strömlinjerna vara mindre viktig 
än den ökade skjuvspänningen. 

Kraftig krökning (d.v.s. liten krökningsradie, R) kombinerat med litet värde på bredd- (B) till djup- 
(h) - förhållandet (B / h) leder till en känd 3D-effekt som påverkar det lokala flödesmönstret 
(/15/). 3D-effekten driver rörelsemängden i flödet bort från krökningscentrum, vilket kan öka 
skjuvspänningen längs den östra stranden. I detta fall är djupet stort och bredden relativt liten, 
kanske ned till B / h = 20, men krökningen h / R är inte särskilt stor (h / R säkert under 0.01). 
Därför uppskattar vi att 3D-effekten är svag i det här fallet. 
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7 Uppbyggnad av morfologisk modell i MIKE 21C 

7.1 Underlag till modellen 

MIKE 21C-modellen kräver följande grundläggande indata: 

• Kurvlinjärt beräkningsnät (diskretisering i rummet) 

• Batymetri 

• Tidssteg (diskretisering i tiden) 

Till den hydrodynamiska delen i MIKE 21C krävs följande parametrar eller indata: 

• Turbulent viskositet  

• Friktionsparametrar 

• Randvillkor: uppströms flöde som funktion av tid (hydrograf), Q (t) 

• Randvillkor: nedströms vattennivå som funktion av tid, H(t) 

För beräkning av sedimenttransport och morfologi krävs följande: 

• Helisk strömningsmodell 

• Sedimentfraktioner inklusive kornstorlekar, densiteter, porositeter 

• Sedimenttransportformler (varje fraktion) för bottentransport och suspenderad transport 

• Beskrivning av aktivt lager, inklusive effekter av kornstorlek, bottenskjuvspänning och 
bottenformer 

• Bottenmodell som beskriver vertikal skiktning, samt kornstorleksfördelning 

• Randvillkor: uppströms sedimentflöde (antas vara noll i detta fallet) 

De olika typerna av indata till modellen beskrivs i följande avsnitt. 

7.2 Beräkningsnät och batymetri 

Det kurvlinjära beräkningsnätet i MIKE 21C sträcker sig från nedströms dammen i Sollefteå till 
Överlännas. Dimensionerna är 800 celler i längdled och 20 celler tvärled (Figur 7-1). 

Batymetridata interpolerades till beräkningsnätets celler från det batymetriska rastret som 
beskrevs i Avsnitt 4.2, se Figur 7-2. 
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Figur 7-1 Kurvlinjärt beräkningsnät nedströms Sollefteå.  
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Figur 7-2 Modellbatymetri för sträckan nedströms Sollefteå. 
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7.3 Längdkoordinater  

SGI tillhandahöll längd-koordinater för redovisning av modellresultat enligt Figur 7-3. 
Transformering från modellkoordinater till SGI:s längd-koordinater görs med formeln: 

Station [km] = 38.626267 - 0.026859 * j, där j är den longitudinella koordinaten i MIKE 21C. 

Resultaten redovisas med längd-koordinater i omvänd ordning, så att flödesriktningen blir från 
vänster till höger i figurerna. Till vänster (ca 38.6 km) har vi Sollefteå och till höger (ca 17.2 km) 
har vi Överlännas.  

 

Figur 7-3 Längdmätning enligt SGI; den modellerade sträckan är mellan 17.2 km och 38.6 km. 

7.4 Turbulent viskositet 

Följande formel används för att uppskatta den turbulenta viskositeten (/2/): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.01 ∗ 𝑇𝑇 ∗ ℎ,  

där u är medelhastigheten och h är medeldjupet. 

Med u = 1 m/s and h = 4 m erhålls: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.04 𝑚𝑚2/𝑣𝑣 

Den turbulenta viskositeten är inte särskilt viktig om den inte sätts till ett mycket högt värde, t.ex. 
1 m2/s skulle vara mycket högt, medan ett värde på 0.001 eller 0.04 m2/s gör liten skillnad. 

7.5 Kalibrering av friktionsmotstånd 

Den bästa tillgängliga kalibreringsdatan utgörs av observerade vattennivåer och flöden från den 
16 maj 2018 då flödet i Sollefteå uppgick till ca 1280 m3/s. 

Kalibreringen innebär justering av friktionsparametern Mannings’s M enligt följande: 

• Manning’s M ges ett fixt värde på öar med vegetation, M = 10 m1/3/s, vilket är ett 
standardvärde. Ingen anpassning gjordes av detta värde. 

• Manning’s M tillåts variera longitudinellt (längs med älven). 
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Figur 7-4 Observerade och simulerade vattennivåprofiler från 16 maj 2018. 

Jämförelsen mellan simulerade och observerade vattennivåprofiler visar att Manning’s tal 
behöver sättas till omkring M = 50 m1/3/s i nedströmsänden av modellen (Överlännas) och öka 
till M = 20 m1/3/s i uppströmsänden (Sollefteå). Den synbara ökningen i friktionsmotståndet i 
Sollefteå antas bero på bron nedströms dammen och inte på ökad bottenfriktion. Bron ligger där 
älvbotten är armerad, så det ökade strömningsmotståndet vid bron saknar betydelse i det här 
fallet. 

MIKE 11-modellen kalibrerades med M = 38.5 m1/3/s, medan MIKE 21C kräver ett högre värde 
(ger mindre friktionsmotstånd). Detta är också vad man kan förvänta sig eftersom 2D-modeller 
löser upp mer av flödesmotståndet jämfört med 1D-modeller. Kalibreringsvärdet M = 50 m1/3/s i 
MIKE 21C är dock högre än vad man kan förvänta sig för den aktuella älvsträckan (jfr. 
diskussionen i Avsnitt 4.1). 

7.5.1 Hantering av istäcke 
MIKE 11-modellen tar hänsyn till att Ångermanälven är istäckt under en del av året, vilket ger ett 
ökat friktionsmotstånd, genom att låta Manning’s tal variera mellan den isfria säsongen och 
issäsongen. Därmed kan vattennivåer beräknas med större noggrannhet under alla tider på 
året, vilket är huvuduppgiften för MIKE 11-modellen i denna studie. 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1720232629323538

Va
tt

en
ni

vå
 [m

]

Station [km]

Kalibrering MIKE 21C 16 maj 2018

Observerad  [m]

MIKE 21C (M=50)

MIKE 21C (M=40-50)

MIKE 21C (M=30-50)

MIKE 21C (M=20-50)



  

52 mike 21c erosion 2015-2100_se_final.docx / ono / 2019-08-26 

I MIKE 21C leder inte den extra friktionen från istäcket till ökad sedimenttransport. Friktions-
krafterna på sedimenten beräknas i MIKE 21C med en s.k. vägglag och Nikuradses råhets-
längd. Ett extra strömningsmotstånd från isen som införs via Mannings tal skulle därför ge lägre 
friktionskrafter mot botten p.g.a. lägre strömhastigheter. Denna effekt skulle man behöva 
kompensera för genom att även minska den aktiva flödesarean p.g.a. istäcket. Detta är dock 
komplicerat att göra i en djupintegrerad modell som MIKE 21C. Av den anledningen har vi valt 
att inte använda ett Mannings tal som varierar med isförhållandena vid beräkning av erosionen i 
MIKE 21C. 

7.6 Helisk strömning 

MIKE 21C beskriver helisk (spiralformad) strömning enligt Rozowskii (1957) (/22/), där 
intensiteten i den heliska strömningen relateras till strömlinjernas krökning, see även Olesen 
(1987) (/17/): 

tan 𝛿𝛿 = 𝛽𝛽 ℎ
𝑅𝑅
, där  

δ Vinkel mellan den djupintegrerade strömriktningen och strömriktningen vid botten 

R Krökning hos strömlinjen (krökningsradien) 

h Vattendjupet 

β Kvoten mellan intensiteten i den heliska strömningen och h/R 

 

β-faktorn har följande asymptotiska lösning for höga värden på V/uf (Figur 7-5): 

𝛽𝛽 = 2
𝜅𝜅2
�1 − 1

𝜅𝜅

𝑢𝑢𝑓𝑓
𝑉𝑉
�, där  

κ von Karman konstant (κ=0.4) 

V Strömhastighet 

uf Friktionshastighet 

Den heliska flödesintensiteten antas vara i jämvikt så att den direkt kan härledas från den lokala 
strömlinjens krökning. 
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Figur 7-5 β-faktorn som funktion av V/uf 

7.7 Sedimentfraktioner 

Alla sedimentfraktioner i modellen använder följande värden: 

• Relativ densitet3, s = 2.65 

• Porositet, n = 0.35 

Den laminära viskositeten har satts till 1.5x10-6 m2/s, vilket svarar mot vattentemperaturen 5 ˚C 
(Figur 7-6). Den laminära viskositeten påverkar sedimenteringshastigheten (sjunkhastigheten) i 
modellen. Ett högre värde, t.ex. 1.5x10-6 m2/s ger lägre sjunkhastighet än standardvärdet vid 
20 ˚C (10-6 m2/s). Det kan diskuteras om 5 ˚C är för lågt. Uppenbarligen varierar temperaturen 
under året, men ett tidsvarierande värde på laminära viskositeten stöds inte av modellen. Det är 
generellt bäst att välja en temperatur som representerar översvämningsförhållanden eftersom 
sedimenttransporten är mycket högre då. Det valda värdet representerar därför temperaturer 
under de högre flödesperioderna. 

Baserat på tillgängliga sedimentprover nr 3 till 5 nedströms Sollefteå används 10 sediment-
fraktioner i modellen med storlekar från mycket fin sand (0.0884 mm) till mycket grovt grus 
(45.3 mm). Kornstorlekensfördelningen beskrivs med phi-skalan (/14/): 

𝑑𝑑 = 𝑑𝑑0 2−𝜙𝜙,  

där referensvärdet d0 är lika med 1 mm och φ-värdena varierar från -5.5 till 3.5. 

De 10 modellfraktionerna sammanfattas i Tabell 7-1. I tabellen ingår flera olika parametrar för 
varje sedimentfraktion, med detaljerade förklaringar nedan. 
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Figur 7-6 Laminära viskositeten som funktion av vattentemperaturen. 

Tabell 7-1 Sedimentfraktioner enligt phi-skalan (/14/) där varje storlek representerar ett intervall. 
Exempelvis representerar 0.0844 mm intervallet 0.0625-0.125 mm. Den representativa 
storleken för varje fraktion är det geometriska medelvärdet för intervallet.  

Fraktion F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

φ 3.5 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5 

Klassificering Mkt fin 
sand 

Fin 
sand 

Mellan 
sand 

Grov 
sand 

Mkt 
grov 
sand 

Mkt 
fint 
grus 

Fint 
grus 

Mellan
grus 

Grovt 
grus 

Mkt 
grovt 
grus 

Kornstorlek [mm] 0.0884 0.177 0.354 0.707 1.41 2.83 5.66 11.3 22.6 45.3 

Sjunkhastighet 
[m/s] 

0.0046 0.0162 0.0414 0.076 0.117 0.172 0.245 0.349 0.494 0.699 

Shields parameter 
vid 20 N/m2 

13.979 6.990 3.495 1.747 0.874 0.437 0.218 0.109 0.055 0.027 

Partikel-
Reynoldstal 

2.2 6.3 17.8 50 143 403 1141 3228 9129 25822 

D* 1.71 3.41 6.83 13.7 27.3 54.6 109 218 437 874 

Kritisk Shields 
parameter 

0.136 0.073 0.042 0.032 0.036 0.043 0.050 0.054 0.057 0.058 

Shields parameter 
Shields parameter beräknas från friktionen mot sedimentkornen (ytfriktionen): 

𝜃𝜃′ =  
𝜏𝜏′

𝜌𝜌(𝑣𝑣 − 1)𝜌𝜌𝑑𝑑
 

Sjunkhastighet 
Sjunkhastigheterna beräknas enligt Rubey (1933) (/21/): 

𝑤𝑤𝑠𝑠 =  �(𝑣𝑣 − 1)𝜌𝜌𝑑𝑑  ��
2
3

 + 
36𝜐𝜐2

(𝑣𝑣 − 1)𝜌𝜌𝑑𝑑3
 −  �

36𝜐𝜐2

(𝑣𝑣 − 1)𝜌𝜌𝑑𝑑3
 � 

Partikel-Reynoldstal och D* 
Partikel-Reynoldstalet definieras av: 
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𝑅𝑅𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 =
�(𝑣𝑣𝑝𝑝 − 1)𝜌𝜌𝑑𝑑𝑝𝑝3

𝜈𝜈
 

D* är relaterad till partikel-Reynoldstalet: 

𝐷𝐷∗ = 𝑑𝑑 �
(𝑣𝑣 − 1)𝜌𝜌

𝜈𝜈2
�
1/3

 

Kritiskt värde för Shields parameter 
Brownlie (1981) (/3/) ger följande approximation av det kritiska värdet: 

𝜃𝜃𝑐𝑐 =  0.22 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑝𝑝−0.6 + 0.06 ∙ 10−7.7𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝−0.6 

Motsvarande kritiska bottenskjuvspänning (enhet: Pa) beräknas från definitionen av Shields 
parameter. 

7.7.1 Kohesiva sediment 
Kohesiva sediment har inte tagits med i den aktuella uppsättningen av MIKE 21C. Data visar 
viss förekomst av glacial lera som sannolikt är mycket erosionsbeständig. Dock har vi inte 
tillräckligt med data för att inkludera kohesiva sediment i modellen. Detta innebär att modellen 
blir mer konservativ, d.v.s. visar på mer erosion. 

7.7.2 Bottenbilder 
SGU tillhandahöll bottenbilder som verkar härröra från området uppströms Sollefteå. Denna del 
motsvarar uppströms sedimentprover nr 415-508. Bilderna visar ofta mycket grovt material med 
armering (stenpäls). Man bör komma ihåg att botten nedströms Sollefteå förväntas vara grövre 
än uppströms. 

Bottenbilderna tyder på att materialet på vissa ställen är grövre än vad proverna 415-508 visar, 
se t.ex. Figur 7-7. Den största kornstorleken i prov 3-5 är 64 mm (intervallet 32-64 mm 
representeras av det geometriska medelvärdet 45.3 mm), medan bilderna visar större 
kornstorlekar. Om detta är korrekt underskattas armeringseffekten med sedimentproverna. 
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Figur 7-7 Bild av bottenytan (från SGU, Lokal_501_BildNr_2_Lat_7033600.97_Lon_596795.38_Dir_-
1.0_Tilt_-35.0_0001). 

7.8 Utveckling av bottenmodell till MIKE21C 

Bottenmodellen i MIKE 21C är en 3D-modell av älvbotten som beskriver hur sammansättningen 
(kornstorleksfördelningen) hos bottenmaterialet varierar i alla tre dimensioner. 

I MIKE 21C beskriver bottenmodellen N stycken lager av en viss tjocklek. Översidan av Lager 1 
representerar bottenytans nivå medan undersidan av Lager N representerar berggrundens nivå. 
I varje lager beskrivs kornstorleksfördelningen med de olika sedimentfraktionerna. 

I praktiken är det svårt att bygga en komplett 3D-modell av älvbotten utan att göra olika 
antaganden. I regel samlar man in flera bottenprover för att kunna beskriva olika morfologiska 
förhållanden och strukturer i älvbotten (t.ex. planbotten, sanddyner, bankar, områden utsatta för 
erosion etc.) för att sedan kombinera dessa med annan information om de morfologiska 
egenskaperna (t.ex. dynhöjder). Ofta krävs borrhålsprover för att bestämma den vertikala 
skiktningen. I föreliggande studie är exempelvis ytlagrets sammansättning sannolikt annorlunda 
än det underliggande lagret p.g.a. armering av sedimentytan. 

Den konceptuella bottenmodellen för den aktuella sträckan bygger på dessa förutsättningar och 
antaganden: 

• Uppmätt kornstorleksfördelning, i den mån data finns tillgängligt, kommer från sedimentytan, 
men antas gälla inom hela det aktiva (blandade) lagret. 

• Tjockleken på det aktiva lagret varierar med kornstorlek, bottenskjuvspänning och 
bottenformer. 
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• Sedimentytan är grövre än det underliggande lagret p.g.a. armering (stenpäls). 

• Det armerade lagret har utvecklats efter att dammen i Sollefteå konstruerades, d.v.s. under 
detta lager finner vi den ursprungliga kornstorleksfördelningen för älvbotten. 

• Kornstorleksfördelningen i ytan är grövre i uppströmsdelen av sträckan än i nedströmsdelen. 

I föreliggande studie ger inte sedimentproverna tillräckligt med information för att upprätta en 
tillförlitlig karta över älvbotten (av 5 bottenprover inom modellområdet är bara 3 prover 
användbara). Det saknades också information om den vertikala skiktningen. 

Tillvägagångssättet för att ta fram en bottenmodell av älvsträckan till MIKE 21C har varit att utgå 
från den konceptuella modellen som en prototyp, och sedan fylla i nödvändiga parametrar med 
hjälp av tillgängliga data och rimliga antaganden. 

7.8.1 3-lagermodell 
DHI analyserade tillgängliga bottenprover och seismiska data i syfte att utveckla en 
flerlagermodell med en definierad tjocklek för varje lager. Granskningen visade följande: 

• SGU mätte sedimenttjocklek och gjorde klassificeringar med seismiska metoder. SGUs data 
uppvisar distinkta skillnader i klassificeringen för det övre lagret och för underliggande lager. 

• SGU klassificerar de djupare skikten som finare än ytskiktet (jfr. Figur 4-16, Avsnitt 4.7). 
Detta kan också förväntas i det aktuella området. 

• Det översta skiktet enligt SGU motsvarar inte vad man förväntar sig för det aktiva lagret, 
utan är tjockare. DHI tolkar därför det övre lagret i SGUs data som ett mobilt lager, vilket 
innebär ett lager som vid någon tidpunkt under dess senare historia (kanske för 100 år 
sedan) har mobiliserats så att dess sammansättning är relativt likartad och tydligt 
annorlunda (grövre) än underliggande lager. 

• Det understa skiktet i SGU:s data är mycket tjockare än vad som är möjligt att erodera 
under perioden 2015-2100. Därmed kan vi anta att detta skiktet är så tjockt att 
berggrundens nivå inte nås år 2100 på något ställe. 

Med denna tolkning av tillgängliga data har DHI utvecklat en 3-lagermodell av älvbotten enligt 
följande: 

• Lager 1: aktivt lager med en skikttjocklek baserad på teoretiska samband med hänsyn till 
kornstorleksfördelning och ytformer (om sådana finns). 

• Lager 2: mobila lagrets tjocklek minus det aktiva lagret, d.v.s. Lager 1 plus Lager 2 är lika 
med det mobila lagret enligt SGUs mätningar. 

• Lager 3: allt under det mobila lagret.  

Tillvägagångssättet för att bestämma tjockleken för Lager 1 – 3 redovisas nedan. 

Botten direkt nedströms Sollefteå 
Direkt nedströms Sollefteå är erosionen mycket känslig för strömförhållandena som uppstår 
p.g.a. tappningen från kraftverket eller via utskoven. Strömförhållandena känner vi inte i detalj. 
Däremot är det rimligt att anta att sträckan nedströms kraftverket är den som är mest utsatt för 
erosion och att botten redan har nått en gräns för erosionen, blivit armerad och att ingen fortsatt 
erosion sker här. 
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Tjocklek på det aktiva lagret (Lager 1) 
Det aktiva lagrets tjocklek är en fysisk egenskap. Dess tjocklek kan mätas eller beräknas med 
formler hämtade från litteraturen, t.ex. Parker et al (2000) (/18/). 

Det aktiva lagrets tjocklek motsvarar det djup räknat från bottenytan och ner över vilket en 
blandning av sedimenten förväntas ske. Det aktiva lagret har därför per definition ingen vertikal 
struktur och de översta sedimentens kornstorleksfördelning antas vara representativ för hela 
lagret. 

Det aktiva lagrets tjocklek är viktigt att beakta eftersom det möjliggör uppskattningar av hur djupt 
ner i sedimenten som de ytliga sedimentens kornstorleksfördelning kan antas gälla. Med tanke 
på att SGUs data enbart visar kornstorleksfördelningen i de översta sedimenten så är 
informationen om det aktiva lagrets tjocklek kritisk i denna utredning. 

Den aktiva lagrets tjocklek beror i allmänhet på: 

• Kornstorlek (grövre material betyder tjockare lager) 

• Bottenskjuvspänning (högre skjuvspänning betyder tjockare lager) 

• Bottenformer (dyner ökar tjockleken på det aktiva lagret) 

Harris och Wiberg (1997) (/9/) beskriver det aktiva lagrets tjocklek (∆𝑎𝑎) enligt: 

∆𝑎𝑎= 𝑣𝑣1 (𝜏𝜏′ −  𝜏𝜏𝑐𝑐) + 𝑣𝑣2 𝑑𝑑50,  

där k1=0.07 [cm3/dyn] och k2=6, d.v.s. det aktiva lagrets tjocklek uppskattas med formeln till 
åtminstone 6 gånger d50. 

Detta är en enhets-specifik formel där enheterna måste vara dyn/cm2 för skjuvspänning och 
centimeter för kornstorlek. Formeln visar att högre flöden mobiliserar sedimenten djupare ner. Vi 
har beräknat att bottenskjuvspänningen kan vara omkring 20 N/m2 = 200 dyn/cm2 vid extrema 
högflöden. Ignorerar man den kritiska skjuvspänningen ger den första delen av formeln: 

0.07 cm3/dyn * 200 dyn/cm2 = 14 cm 

I uppströmsänden är d50 omkring 2.5 cm (Prov 3). Detta innebär ett teoretiskt värde för ∆𝑎𝑎 på 
minst 15 cm. Baserat på Harris och Wiberg (1997) (/9/) är det aktiva lagret för grus 15-29 cm. 
Den ytterligare ökningen av det aktiva lagrets tjocklek på grund av skjuvspänningen (14 cm) kan 
betraktas som mycket hög, så ett mer realistiskt värde i uppströmsänden av modellen är minst 
15 cm. I modellen sattes tjockleken till 20 cm i uppströmsänden. Därefter varierades 
lagertjockleken nedströms enligt formeln och den antagna kornstorleksfördelningen för 
sedimentytan. 

Tjocklek på det passiva lagret (Lager 2) 
SGUs data visar ett övre homogent lager, normalt med omkring 1 m tjocklek (vanligen "sand + 
grus"). Detta är betydligt tjockare än den teoretiska tjockleken för det aktiva lagret, förutom 
nedströms där dyner kan påverka tjockleken (diskuteras senare). Även med den största 
teoretiska uppskattningen är tjockleken hos det aktiva lagret betydligt mindre än det homogena 
lagret enligt SGU (se Figur 7-8). Således antas att tjockleken för Lager 2 är det mobila lagrets 
tjocklek uppmätt av SGU minus den beräknade tjockleken för det aktiva lagret (Lager 1). Den 
uppmätta kornstorleksfördelningen antas gälla för hela det övre lagret i SGUs data, d.v.s. koden 
för L1 i SGUs data kopplas till den lokala kornstorleksfördelningen i bottenytan. 

Underskiktets tjocklek (Lager 3) 
SGU:s data visar att den totala sedimenttjockleken är tillräckligt stor (Figur 7-8) jämfört med den 
erosion som kan uppstår i modellen. Därför behöver inte berggrundens nivå beaktas. 
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Under de aktiva och passiva lagren definierar vi Lager 3 som representerar den ursprungliga 
sammansättningen i botten innan dammen i Sollefteå byggdes. Tjockleken på Lager 3 är satt till 
5 m. Detta är långt mer än den erosion som beräknas i modellen, d.v.s. Lager 3 kommer aldrig 
att bli tomt. 

 

Figur 7-8 Tjocklek på det översta lagret i SGUs data. 

Effekter av dyner 
Dyner kan öka tjockleken betydligt på det aktiva lagret om de bildas. Dyner ger upphov till 
vertikal blandning p.g.a. erosion och depositionen av sediment längs dynerna, vilket skapar ett 
helt blandat aktivt lager med en tjocklek motsvarande halva dynhöjden. 

Den batymetriska datan visar inga sanddyner inom modellområdet. En förklaring kan vara att 
dyner kan ha filtrerats bort vid bearbetningen av datan. En annan förklaring är att dyner i 
Ångermanälven bildas vid högre flöden än de som rådde under bottenundersökningen. 

Betydelsen av sanddyner kan inte bortses ifrån eftersom de väsentligt ökar det aktiva lagrets 
tjockleken jämfört med en situation utan dyner, se t.ex. Kleinhans (2005) (/13/). 

Prediktering av bottenregimer enligt van Rijn (1984c) (/28/) säger att dyner borde bildas inom 
modellsträckan vid högre flöden. Prediktering av bottenregimer tar hänsyn till partikel-
Reynoldstalet och Shields parameter baserade på d50 för sedimentytan. 

Observera att prediktering av bottenregimer enligt van Rijn förutsätter en mer enhetlig och 
generellt sett finare gradering av bottenmaterialet än vad som finns inom modellsträckan. De 
olika bottenformerna uppträder enligt teorin under dessa förhållanden (uttryckt i T-parametern, 
se nedan): 

• Ripplar kan förekomma när T<3 

• Dyner förekommer när 3<T<15 och D*<10, eller T<15 och D*>10 

• Bortsköljda dyner (“washed-out dunes”) förekommer när 15<T<25 

• Planbotten förekommer när T>25 och T<1 

T-parametern beskriver i vilket tillstånd (stadie) sedimenttransporten sker och definieras med: 
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𝑇𝑇 =  
𝜃𝜃′
𝜃𝜃𝑐𝑐

 –  1 

Bottenregimer enligt van Rijn visas som funktion av T-parametern och D* i Figur 7-9 tillsammans 
med de 10 sedimentfraktionerna som används i studien och T-parametrar för skjuvspänningar 
på 1 och 20 N/m2. Punkter har också lagts till i diagrammet baserat på d50-värdena för Prov 3-5. 
Detta indikerar följande för modellsträckan: 

• Dyner kommer sannolikt att uppstå i nedströmsänden av modellsträckan för höga flöden. 

• Dyner kommer troligen inte att uppstå i uppströmsänden eftersom sedimenten är för grova. 

 

Figur 7-9 Prediktering av bottenregimer i T-D*-systemet enligt van Rijn (1984c) /28/ för sediment-
fraktionerna 1-10 (F1-F10) i den aktuella studien. 
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Teorin för prediktering av bottenregimer kan också användas för att uppskatta dynhöjden med 
följande formel: 

𝐻𝐻𝐷𝐷
ℎ

= 0.11 �
𝑑𝑑50
ℎ
�
0.3

 (1 − 𝑇𝑇−0.5𝑇𝑇) (25 − 𝑇𝑇) 

Detta ger dynhöjder från 0 till drygt 1 m (Figur 7-10). Det kan noteras att dynhöjden enligt van 
Rijn är en av många formler som kan användas. DHI:s erfarenhet är att van Rijn tenderar att ge 
låga värden på dynhöjden. 

Julien & Klaassen (1995) /11/ beräknar dynhöjder som inte är beroende av T-parametern: 

𝐻𝐻𝐷𝐷
ℎ

= 𝜉𝜉 �𝑑𝑑50
ℎ
�
0.3

, 

där ξ är en konstant i intervallet 0.8-8, med medelvärdet 2.5. Observera att beräkningen 
fortfarande måste kopplas till en separat uppskattning av bottenregimen för att indikera om 
dyner skulle kunna uppstå. Beräkningen ger dynhöjder upp till ca 1-2 m (Figur 7-10), vilket är 
jämförbart med den typiska tjockleken på det mobila lagret enligt tolkningen av SGUs data. 

Dynhöjden måste beaktas vid tolkningen av SGUs data. Även om sanddyner inte verkar uppstå 
för normala flödesförhållanden, vilket de låga värdena på T-parametern antyder, kommer dyner 
som bildas under mindre frekventa högflöden att lämna ett avtryck i älvbotten i form av en 
partikelstorleksfördelning som går djupare ner i botten jämfört med det normala aktiva lagret. 
Även om inga dyner är synbara i den batymetriska undersökningen kan dyner alltså fortfarande 
förekomma vid höga flöden och visa sig i bottensubstratet genom att sedimenten blandas till ett 
större djup under sedimentytan. 

Med van Rijns teori uppskattas dynlängden till L = 7.3*h (där h är vattendjupet). Detta är 
tillräckligt stora (kanske 30 m långa och 2 m höga) dyner för att dessa borde vara synliga i 
batymetridatan. Att dyner ändå inte är synliga i datan kan förklaras av att det krävs högre flöden 
för att dynerna ska bildas. Det skulle krävas bottenundersökningar vid dessa högre flöden för att 
kunna visa om dyner förekommer. 

 

Figur 7-10 Beräkning av dynhöjd för olika kornstorlek och bottenskjuvspänning. De höga dynerna för 
det grövsta materialet enligt Julien & Klaassen (1995) tar inte hänsyn till att bottenregim-
modellen enligt van Rijn förutsäger planbotten för dessa kornstorlekar. 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0.0625 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64

Dy
nh

öj
d 

[m
]

Kornstorlek [mm]

Dynhöjd HD som funktion av kornstorlek vid 4 meters djup

H (1 N/m2) H (20 N/m2) Julien & Klaassen (1995)



  

62 mike 21c erosion 2015-2100_se_final.docx / ono / 2019-08-26 

Dynernas dimensioner har en fysisk koppling till vattendjupet (Figur 7-11), medan ripplarnas 
storlek beror av kornstorleken. Även om beräkningar av dynernas dimension från olika formler 
visar stora variationer är DHI:s erfarenhet att dimensioner motsvarande 10-20% av vattendjupet 
är ett rimligt antagande. Detta överensstämmer med SGUs data som indikerar att tjockleken hos 
det övre skiktet i allmänhet är 10-20 % av det typiska vattendjupet i älven. 

Dynhöjden kan förmodligen inte användas för att förklara tjockleken på det blandade (aktiva) 
lagret i uppströmsänden eftersom vi inte förväntar oss dyner där. Blandningsdjupet kan dock 
påverkas av sanddyner längre nedströms. Över tid kommer kapaciteten att bilda dyner i 
nedströmsänden att avta när sedimenten i bottenytan blir grövre. Observera att prediktering av 
dyner inte finns med i bottenmodellen i MIKE 21C i denna studie. 

 

Figur 7-11 Dyner i Fly River, Nya Guinea. Notera att dynerna är synliga på sidobankarna. Källa: Parker 
(2004) (/19/). 

Ripplar kan också bildas i Ångermanälven, men det kräver mycket fin sand och lugna 
förhållanden. Ripplar rapporterades av SGU på en plats i vaken från en ö. Kombinationen av 
sedimentering genom sekundära strömmar och lugna förhållanden i vaken gör att sådana 
områden sannolikt kommer att innehålla ripplar (Figur 7-12).  
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Figur 7-12 Strömripplar på botten i vaken nedströms en ö inom modellsträckan. Skalan i bilden är 
okänd. Regim-prediktorn från van Rijn förutser ripplar i områden där den finaste sanden 
dominerar i bottenytan. Observera att kohesiva sediment tenderer att undertrycka ripplar, 
men den kohesiva transporten är låg här. Källa: SGU (2016) (/23/). 

7.8.2 Kornstorleksfördelning i bottenytan 
SGI:s bottenprover 3-5 nedströms Sollefteå används i bottenmodellen. De digitaliserade 
kornstorleksfördelningarna visas i Figur 7-13.  

DHI:s tolkning av prov 5 är att det innehåller kohesiva sediment eftersom det kommer från ett 
område där glaciallera exponeras på älvbotten. Därför bör provet analyseras i det icke-kohesiva 
intervallet när man beräknar frekvensen av olika fraktioner. 

 

Figur 7-13 Digitaliserade kornstorleksfördelningar från proverna 3-5 från SGI. 
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Kornstorleksfördelningen utan den kohesiva delen visas i Figur 7-14. Proverna numreras från 
uppströms till nedströms. Prov nr 3 som ligger längst uppströms domineras av grövre sediment, 
medan prov nr 5 som ligger längst nedströms domineras av finare sediment, som förväntat. 

Proverna överensstämmer med de generella förväntningarna för modellsträckan, även om det 
finns för få prover för att kartlägga kornstorleksfördelningen med någon större säkerhet. 
Exempelvis är prov nr 3 beläget nära prov nr 1-2 som är mycket finare än prov nr 3, men verkar 
ha tagits närmare banken. Sådan rumslig variation kan förväntas, men det är för få provpunkter 
för att beskriva variationen. 

 

Figur 7-14 Kornstorleksfördelning för prov nr 3-5. 

Kornstorleksfördelning i Lager 1 
Baserat på prov 3-4 genererades en kornstorleksfördelnings-karta för användning i MIKE 21C. 
Bottenytans kornstorleksfördelning kartläggs enbart som en funktion av längdkoordinaten, utan 
någon variation i tvärled. Detta är en nödvändig förenkling m.h.t. tillgänglig bottendata. 

Beskrivningen av bottenytans kornstorleksfördelning i bottenmodellen visas i Figur 7-15. De tre 
datapunkterna är uppenbarligen otillräckliga för att skapa en tillförlitlig karta, så vi antar följande: 

• I modellens uppströmsände (strax nedströms Sollefteå) förväntas botten vara armerad, 
vilket bilder av älvbotten indikerar. 

• Bottensedimentet förväntas blir finare nedströms. Detta kan observeras kvalitativt, men 
kvantitativt är kartan inte nödvändigtvis korrekt p.g.a. otillräcklig täckning i provpunkterna. 

• Tillgängliga data stöder inte en beskrivning av variationer i tvärled. 

I tvärled är bottenytan nära älvfårans sidor troligtvis mer kohesiv och erosionsbeständig, men 
det finns inte tillräckligt med data för att beskriva detta i modellen. Möjligen kommer modell-
resultaten därmed inte att vara tillförlitliga längs älvfårans sidor. Detta är förstås en stor nackdel 
för en modell som är inriktad på att beräkna förhållanden nära sidorna. Ytterligare 
bottenprovtagning nära älvstranden behövs för att hantera denna problematik. 
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Figur 7-15 Frekvens av sedimentfraktioner i ytlagret baserat på prov nr 3-5. Sollefteå ligger till vänster 
vid ca 39 km medan Överlännas ligger till höger vid ca 17 km. 

7.8.3 Kornstorleksfördelning i Lager 2 och Lager-3 
• Lager 2 har initialt samma sammansättning som Lager 1, baserat på tolkningen av det 

mobila lagret i SGUs data. 

• Lager 3 ges en sammansättning som uppskattas från befintlig sammansättning vid ytan och 
den uppskattade erosionen. Lager 3 har den ursprungliga sammansättningen hos botten 
innan dammarna byggdes. 

Tillgängliga data från SGU är seismisk data som visar sedimentklasser men inte kornstorleks-
fördelning. Därför är det nödvändigt att uppskatta kornstorleksfördelningen för sedimentklassen 
(klasserna) under bottenytan. Bristen på data över den vertikala fördelningen är en allvarlig brist 
som inverkar på prognosen av den långsiktiga erosionen, eftersom det är i detta materialet 
älven gräver sig ner i takt med erosionen. 
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Tillvägagångssättet för sättning av kornstorleksfördelningen i Lager 3 redovisas nedan 
tillsammans med det fysikaliska resonemanget bakom antagandena: 

 

Figur 7-16 Konceptuell uppskattning av kornstorleksfördelning i det undre lagret. 

Figur 7-16 illustrerar den konceptuella modellen av effekterna på bottenmaterialet från 
förändringar i sedimenttillförseln till modellsträckan p.g.a. uppströms dammar, inklusive 
Sollefteå. Eftersom sedimenttillförseln reduceras genom sedimentation i uppströms reservoarer, 
kommer den dynamiska botten både att eroderas och armeras så att ytskiktets kornstorleks-
fördelning blir grövre än det var från början. 

Följande variabler ingår i beräkningen av kornstorleksfördelningen (pi) i underliggande lager 
(motsvarar den ursprunglig fördelningen): 

• Mobila lagrets tjocklek, ∆a 

• Erosion från ursprunglig bottennivå, E 

• Kornstorlekar, di 

• Kornstorleksfördelning i det aktiva lagret, p'(i)  

• Kornstorleksfördelning i det eroderade materialet, f(i) 

Tjockleken för varje fraktion (i) av det eroderade materialet kan skrivas som: 

∆𝑝𝑝= 𝐸𝐸 𝑓𝑓𝑝𝑝 

På samma sätt kan vi skriva tjockleken för varje fraktion i det existerande lagret: 

∆′𝑝𝑝 = ∆𝑎𝑎 𝑝𝑝′𝑝𝑝 

Den ursprungliga kornstorleksfördelningen (pi) beräknas genom att summera lagertjockleken 
och normalisera med den totala tjockleken: 

𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝐸𝐸 𝑓𝑓𝑝𝑝 + ∆𝑎𝑎  𝑝𝑝′𝑝𝑝
𝐸𝐸 +  ∆𝑎𝑎
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Det finns rimligt tillförlitliga data på tjockleken av det aktiva lagret och den aktuella 
kornstorleksfördelningen i det övre skiktet. Baserat på dessa data antar vi 1 m tjocklek av det 
nuvarande mobila lagret (∆a) i beräkningen. 

Erosionen E kan uppskattas från historiska tvärsnitt och/eller observerade vattennivåer. Vi har 
emellertid inte haft tillgång till sådan data. Istället används ett antaget erosionsdjup på 2 m. 

Kornstorleksfördelningen (frekvensen av olika fraktioner) i det eroderade materialet, f (i), antas 
kunna representeras av prov 412 från reservoaren uppströms Sollefteå. Detta provet antas vara 
representativt för det eroderade ursprungliga materialet. Resultatet visas i Figur 7-17 och 
appliceras på Lager 3 i bottenmodelen i MIKE 21C. 

 

Figur 7-17 Uppskattning av kornstorleksfördelning i underliggande lager från proverna 3-5 and prov 
412. 

Vi får fram en liknande kornstorleksfördelning genom att använda prov 6-7 nedströms 
modellsträckan (Figur 7-18), så metoden har viss robusthet, men den är fortfarande mycket 
spekulativ. Proven 6-7 och 412 antas representera det eroderade materialet vid beräkningen av 
kornstorleksfördelningen i underliggande lager. Men proverna 6-7 kanske ändå inte är 
representativa för att de är belägna i ett område där botten för närvarande exponeras. Således 
kan prov 6-7 representera selektiv erosion av finare material. Därför antas prov nr 412 vara 
mest representativt eftersom det ligger i ett lugnt område av reservoaren och bortanför 
sandbankar. Jämförelsen visar att prov 412 är finare än prov nr 6-7 som förväntat. En beräkning 
baserad på prov 6-7 skulle inte ha gett upphov till det fina materialet som kan ses i prov 412. 
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Figur 7-18 Jämförelse mellan proverna 6, 7 och 412. Prov 6-7 togs nedströms modellsträckan medan 
prov 412 ligger uppströms Sollefteå. 

7.9 Beräkning av ytmotstånd 

Den totala bottenskjuvspänningen (τ) delas upp i en del för ytmotståndet (τ’) och en del för 
formmotståndet (τ’’), även känt som Einsteins uppdelning: 

𝜏𝜏 =  𝜏𝜏′ +  𝜏𝜏′′ 

I den aktuella studien är det totala friktionsmotståndet lika med det kalibrerade friktions-
motståndet i den hydrodynamiska modellen, medan ytmotståndet beräknas från den s.k. vägg-
lagen. Formmotståndet är svårt att beräkna eftersom det kan innehålla många olika bidrag, 
inklusive bottenformer, vegetation och friktion mot älvfårans kanter. I föreliggande studie 
beräknas formmotståndet indirekt från det totala friktionsmotståndet och ytmotståndet enligt 
vägglagen. 

Två metoder är tillgängliga i MIKE 21C för beräkning av ytmotståndet: 

• Vägglagen relaterad till det totala vattendjupet  

• Vägglagen relaterad till det vattendjup som svarar mot.ytmotståndet 

Den andra metoden ger högre värden på ytmotståndet p.g.a. av ett större förhållande mellan 
djup och råhet. För att vara konservativa väljs den andra metoden, eftersom den leder till högre 
sedimenttransport och mer erosion. Skillnaden i beräknat ytmotstånd mellan de två metoderna 
bör inte vara så stor i denna studie, eftersom ytmotståndet dominerar det totala friktions-
motståndet enligt den hydrodynamiska kalibreringen. I fall med dominerande formmotstånd 
kommer djupet som svarar mot friktionsmotståndet att bli mindre jämfört med det totala djupet 
så att den andra metoden ger högre skjuvspänning. 

Det enklaste sättet att beräkna ytmotståndet är att använda vägglagen. Detta kan göras på olika 
sätt, inklusive följande relation från van Rijn (1984) (/27/): 

𝐶𝐶′ = 18 log10 �
4ℎ
𝑑𝑑90
�, där 

C’ Chezys koefficient för ytmotstånd 
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h Vattendjupet 

d90 90 %-percentilen för kornstorleksfördelningen hos bottenytan 

Friktionsfaktorn för ytfriktion f’ kan därefter beräknas från Chezy’s koefficient med: 

𝑓𝑓′ =  
𝜌𝜌

(𝐶𝐶′)2
 

där g är tyngdaccelerationen. 

Uppdelningen av bottenfriktionen i yt- och formmotstånd kan utökas till hela vattendjupet via det 
statiska sambandet för skjuvspänning: 

𝜏𝜏 =  𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ𝑆𝑆, där S är vattenytans lutning. 

Tillämpas detta på djupen får man: 

ℎ =  ℎ′ + ℎ′′, där 

h totala vattendjupet  

h’ vattendjupet som svarar mot ytmotståndet 

h’’ vattendjupet som svarar mot formmotståndet 

På liknande sätt kan vi formulera ett samband för friktionsfaktorerna: 

𝑓𝑓 =  𝑓𝑓′ +  𝑓𝑓′′ 

Som alternativ till den enkla vägglagen med fullt vattendjup (h), kan följande implicita 
formulering användas istället: 

(𝑓𝑓′)−1/2  =  6 + 2.5 𝑇𝑇𝑇𝑇 �
ℎ′

3𝑑𝑑90
� 

Vi noterar här att formuleringen är något annorlunda än vad som används när djupet inte är 
uppdelat. När man använder denna formulering blir uttrycket för f' implicit där djupet som svarar 
mot ytmotståndet (h') relateras till det totala djupet (h) med: 

ℎ′

ℎ
=  
𝜏𝜏′
𝜏𝜏

=  
𝑓𝑓′
𝑓𝑓

 

Ersätter man h med h’ i den implicita ekvationen och löser ut f’ får man: 

(𝑓𝑓′)−1/2  =  6 + 2.5 𝑇𝑇𝑇𝑇 �
𝑓𝑓′
𝑓𝑓

ℎ
3𝑑𝑑90

� 

Denna ekvation löses iterativt där det totala motståndet och vattendjupet beräknas i den 
hydrodynamiska modellen. 

Friktionsbaserat vattendjup ger större ytmotstånd eftersom förhållandet mellan råhetslängden 
och djupet blir större. Skillnaden beror på hur mycket av det totala motståndet som relateras till 
formmotståndet. Det är konservativt med avseende på erosionen att använda det 
friktionsbaserade djupet eftersom det potentiellt ger högre skjuvspänning. 

För MIKE 21C-modellen i den aktuella studien används den andra metoden med 
friktionsbaserat vattendjup (h’) för att beräkna ytmotståndet. De två metoderna bör inte vara 
alltför olika eftersom vi fastställde att den största delen av den totala friktionen är relaterad till 
ytmotstånd i samband med kalibreringen av den hydrodynamiska modellen. 
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7.10 Formler för beräkning av sedimenttransport 

Valet av sedimenttransportformler påverkar utvecklingen av batymetrin under den långa 
tidsskalan på 85 år i denna studie. För ett renodlat erosionsproblem med relativt liten erosion 
(d.v.s. begränsad återkoppling till hydrodynamiken) såsom i den föreliggande studien tenderar 
storleken på sedimenttransporten att vara proportionell med 1:1 mot storleken på erosionen. Om 
sedimenttransporten till exempel beräknas till 50 % av det "sanna" värdet, kommer den 
beräknade erosionen också att vara 50 % av det "sanna" värdet. 

För problem där erosionen är större spelar storleken på sedimenttransporten relativt sett mindre 
roll eftersom hög erosion tenderar att minska transporten via återkoppling, så att en 
överskattning av sedimenttransporten tenderar att minska den beräknade sedimenttransporten 
över tid och vice versa. 

Formel för suspenderad transport 
Den suspenderade sedimenttransporten beräknas med Garcia & Parker (1991) (/7/). 

Formel för bottentransport 
Bottentransporten beräknas med Engelund-Fredsøe (1976) (/5/). 

För bottentransporten användes från början Wilcock & Crowe (2003), en sedimenttransport-
formel som ofta används för beräkning av transport av grusfraktioner i sedimentblandningar. 
Denna modell gav dock mycket låg transport och antas därför inte passa för Ångermanälvens 
sedimentregim. Därefter testades van Rijn (1984) (/27/), Meyer-Peter & Müller (1948) (/16/) och 
Engelund-Fredsøe (1976) (/5/). Engelund-Fredsøe visade sig ge den största transporten, vilket 
också innebär mest erosion. 

De valda formlerna presenteras i mer detaljerat nedan. 

Bestämning av sedimentfraktioner i suspenderad transport 
Ingen suspenderad transport antas förekomma för grus. För finare fraktioner bestämdes en 
rimlig övre gräns för kornstorleken som kan gå upp i suspension baserat på det beräknade 
skjuvspänningsintervallet för den modellerade sträckan. Den högsta skjuvspänningen 
uppskattas vara cirka 20 N/m2, vilket motsvarar friktionshastigheten uf’ = 0.14 m/s. 

Det traditionella kriteriet för suspenderad transport är att de vertikala turbulenta fluktuationerna 
måste överstiga fallhastigheten (ws) för att få ett sedimentkorn i suspension. De vertikala 
turbulenta fluktuationerna brukar skala med friktionshastigheten med en faktor 0.8 (Julien, 1998) 
(/10/): 

𝑤𝑤𝑠𝑠 < 0.8 𝑇𝑇′𝑓𝑓 

Baserat på fallhastigheterna för de olika fraktionerna och en hög friktionshastighet (0.14 m/s) 
uppskattas att kornstorlekar upp till 1.41 mm kan transporteras i suspension (Figur 7-19). 
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Figur 7-19 Uppskattning av kornstorleksgräns för suspenderad transport. 

7.10.1 Suspenderad transport: Garcia & Parker (1991) 
Alla suspenderade sedimentfraktioner i MIKE 21C beräknas med användning av en advektions-
dispersions (AD) – ekvation som kan härledas tillbaka till Galappatti (1983) (/8/): 

𝜕𝜕ℎ𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑇𝑇

+
𝜕𝜕𝑝𝑝′𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑣𝑣

+
𝜕𝜕𝜕𝜕′𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑇𝑇

=
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣
�ℎ𝐷𝐷𝑠𝑠

𝜕𝜕𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑣𝑣
� +

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑇𝑇

�ℎ𝐷𝐷𝑛𝑛
𝜕𝜕𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑇𝑇
� + 𝐸𝐸 − 𝐷𝐷 

Fluxfältet (p’, q’) som används i AD-ekvationen beräknas från det djupintegrerade flödesfältet (p, 
q) bestämt av den hydrodynamiska (HD)-lösaren: 

�𝑝𝑝′𝜕𝜕′� =  𝛼𝛼01 �
𝑝𝑝
𝜕𝜕� +  𝛼𝛼02

ℎ
𝑅𝑅𝑠𝑠
�
−𝜕𝜕
𝑝𝑝 � 

Flödesfältet (p’, q’) har två termer; en som är proportionell mot flödesvektorn (p, q) och en som 
är proportionell mot flödesvektorns normal (-q, p). Den första termen transporterar sediment 
längs strömlinjerna, medan den andra termen transporterar sediment tvärs strömlinjerna. 

Garcia & Parker (1991) (/7/) och Parker (2004) (/19/) använder en något annorlunda form av 
AD-ekvationen jämfört med den som används i MIKE 21C. I deras ekvation är erosionen minus 
depositionen relaterad till en bottenkoncentration (cb och en uppdrivnings-parameter (eng. 
entrainment parameter) (E): 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇 − 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇 = 𝑤𝑤𝑠𝑠(𝐸𝐸 − 𝑐𝑐𝑏𝑏)  
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Den djupintegrerade koncentrationen används som beroende variabel i MIKE 21C istället för 
bottenkoncentration där den djupintegrerade koncentrationen appliceras i implicit form när AD-
ekvationen löses numeriskt. De två formerna av AD-ekvationen är dock ekvivalenta eftersom de 
kan skrivas om med: 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇 − 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇 =  𝑤𝑤𝑠𝑠 (𝐸𝐸 − 𝛾𝛾𝐶𝐶), där 𝑐𝑐𝑏𝑏 =  𝛾𝛾𝐶𝐶. 

Modellvarianten enligt Garcia & Parker (1991) (/7/) formuleras med referensnivån b lika med 
5 % av vattendjupet. 

Koefficienten γ beräknas från en Vanoni-profil γ = f(Z), där Z är Rouse-talet. Det är kritiskt viktigt 
att beakta att koefficienten γ ofta är mycket större än 1 eftersom den uttrycker att den 
suspenderade sanden kommer att koncentreras nära botten utom vid mycket låga Rouse-tal. 

Garcia & Parker (1991) (/7/) ger en entrainment-funktion för sedimentblandningar: 

𝐸𝐸𝑝𝑝 = 𝐹𝐹𝑝𝑝  
𝐴𝐴 𝑍𝑍𝑢𝑢𝑝𝑝5

1 +  𝐴𝐴0.3 𝑍𝑍𝑢𝑢𝑝𝑝
5  

 

Ei är här en volymetrisk koncentration som kan översättas till den internt antagna enheten för 
masskoncentration [g/m3] i MIKE 21C genom att multiplicera med 𝜌𝜌 𝑣𝑣𝑝𝑝. 

Termen Zui definieras med: 

𝑍𝑍𝑢𝑢𝑝𝑝 = 𝜆𝜆𝑚𝑚  
𝑇𝑇𝑓𝑓′

𝑤𝑤𝑠𝑠𝑝𝑝
 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝0.6  �

𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑50

�
0.2

 

Termen (di/d50) representerar skydd och exponering av korn i en sedimentblandning på 
bottenytan genom att minska uppdrivningen av partiklar som är mindre än den lokala d50 och 
öka uppdrivningen av partiklar större än den lokala d50. Som noterat av Parker (2004) (/19/) 
används denna term och andra liknande former vanligen i Garcia & Parker (1991) (/7/) och 
Wilcock & Crowe (2003) (/29/). 

Partikel-Reynoldstalet för de individuella fraktionerna beräknas med: 

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 =
�(𝑣𝑣𝑝𝑝 − 1)𝜌𝜌𝑑𝑑𝑝𝑝3

𝜈𝜈
 

Värdet på λm ges i Garcia & Parker (1991) av: 

𝜆𝜆𝑚𝑚 = 1 − 0.288 𝜎𝜎𝜙𝜙,  

där σφ är standardavvikelsen för sedimentblandningen: 

𝜎𝜎𝜙𝜙2 =  ∑𝐹𝐹𝑝𝑝 (𝜙𝜙𝑝𝑝 − 𝜙𝜙𝑚𝑚𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛)2, 

där den geometriska kornstorleken φi definieras av phi-skalan: 

𝜙𝜙𝑝𝑝 =  −𝑇𝑇𝑣𝑣𝜌𝜌2 𝑑𝑑𝑝𝑝 

och den genomsnittliga geometriska kornstorleken (phi-storleken) definieras av: 

𝜙𝜙𝑚𝑚𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛 =  �𝐹𝐹𝑝𝑝  𝜙𝜙𝑝𝑝 

Termen λm påverkar jämnt över fraktionerna, dvs det är ett gemensamt värde för alla lokala 
fraktioner (rumsligt varierande). Ju mer sedimentstorleken avviker i blandningen, desto lägre blir 
uppdrivningshastigheterna för de individuella fraktionerna (nedskalad till alla fraktioner). 
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7.10.2 Bottentransport: Engelund-Fredsøe (1976) 
Den dimensionslösa bottentransporten enligt Engelund-Fredsøe (1976) (/5/) ges av: 

𝜙𝜙𝑏𝑏 = 5 𝐹𝐹𝑝𝑝  𝑝𝑝�√𝜃𝜃′ − 0.7 �𝜃𝜃𝑐𝑐�, 

där p är en täthetsfunktion som ges av: 

𝑝𝑝(𝜃𝜃′) =  �1 +  �
𝜋𝜋
6 𝜇𝜇𝑑𝑑
𝜃𝜃′ − 𝜃𝜃𝑐𝑐

�

4

�

−1/4

 

Den volymetriska bottentransporten beräknas från den dimensionslösa transporten med: 

𝜕𝜕𝑏𝑏 =  𝜙𝜙𝑏𝑏�(𝑣𝑣 − 1)𝜌𝜌𝑑𝑑3 

Bottentransportformeln enligt Engelund-Fredsøe (1976) (/5/) utvecklades inte för graderade 
sediment, så därför tillämpas Engelund-Fredsøe med den enkla ytviktsmodifieringen (Fi) för att 
utvidga formeln till graderade sediment. 

7.11 Randvillkor 

Följande randvillkor gäller för MIKE 21C-modellen nedströms Sollefteå: 

• Uppströms hydrograf vid Sollefteå kraftstation: Q (t). 

• Nedströms vattennivå vid Överlännas: H (t). 

• Uppströms sedimentinflöde: Noll. 

Nedströmsranden vid Överlännas kräver inte ett sedimentrandvillkor eftersom beräkningen av 
uttransporten är hyperbolisk. 

Nolltillförsel av sediment vid uppströmsranden 
Nolltillförsel av sediment vid uppströmsranden valdes på grund av osäkerheten i uppströms 
sedimenttransport och tolkning av dynamiken i reservoaren från tillgängliga data. På grund av 
denna osäkerhet är det säkrast att anta nolltransport för att få så mycket erosion som möjligt 
(konservativt antagande). Vi vet inte storleken av inflödet, men vår tolkning av tillgängliga data 
för reservoaren tyder på att tillförseln är mycket mindre än transportkapaciteten nedströms, i 
annat fall skulle det inte ha utvecklats en armering av botten nedströms. Se Avsnitt 6.1 för 
ytterligare detaljer kring dynamiken i reservoaren. 

7.12 Simuleringstid 

Simuleringsperiod 
De längsta simuleringsperioderna omfattar åren 2015-2100 (31046 dagar). 

Hydrodynamiskt tidssteg 
Ett hydrodynamiskt tidssteg på 1.25 sek används i MIKE 21C. MIKE 21C tillåter för närvarande 
inte simuleringar längre än 2x1031 tidssteg. Det betyder att vi måste välja ett tidssteg på minst 
1.25 sek för en simuleringsperiod på 31046 dagar. Detta tidssteg visade sig vara tillräckligt kort, 
medan ett något längre tidssteg, t.ex. 1.5 sek, hade orsakat stabilitetsproblem. 
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Morfologiskt tidssteg 
Ett morfologiskt tidssteg på 10 min användes i MIKE 21C. Att detta kan vara så mycket längre 
än det hydrodynamiska tidssteget beror på den långsamma utvecklingen av morfologin under 
simuleringen. 

Både de hydrodynamiska och morfologiska beräkningarna är gjorda utan tidsskalering om inte 
annat anges i texten. 

Körtider 
Körtiden för den aktuella hydromorfologiska modellen i MIKE 21C för hela perioden 2015-2100 
är cirka 10 dygn på följande arbetsstation: 

• Intel® Xeon® CPU E5-2697 v4 @ 2,30 GHz (2 processorer) 

• 36 fysiska kärnor, Windows 10 OS, MIKE Release 2019 

På denna arbetsstation kan två simuleringar köras samtidigt utan betydande påverkan på 
körtiden. 
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8 Morfologisk modellering av sträckan nedströms Sollefteå 
Följande simuleringar redovisas i detta avsnitt: 

• Erosion 2015-2100 

• Effekt av reglering 

• Effekt av klimatförändring 

8.1 Erosion 2015-2100 

Följande resultat visas från simuleringen: 

• Beräknad batymetri år 2015 och år 2100, samt motsvarande erosion 

• Bottennivåprofiler och motsvarande erosion över tiden 

• Profiler över mediankornstorlek 2015-2100 

• Sedimenttransport per kornstorleksfraktion 

• Resultat konverterade till rasterformat 

Figur 8-1 visar beräknad batymetri på sträckan mellan Sollefteå och Överlännas år 2015 och år 
2100, samt den beräknade förändringen (skillnaden) i bottennivå mellan 2015 och 2100. 
Förändringen i bottennivå varierar från +0.5 m (höjning av botten, nettodeposition) till -1 m 
(sänkning av botten, nettoerosion). Resultaten visar att det sker en allmän erosion på sträckan, 
med ökad nettoerosion ju längre nedströms man kommer. Det grövre armerade materialet i 
uppströmsdelen ger mycket låg transport och därför blir det mycket små förändringar i 
bottennivån. Nettodeposition förekommer lokalt, men de flesta områden kan karaktäriseras som 
erosiva. 

Detaljer från resultaten i Figur 8-1 visas i Figur 8-2 till Figur 8-4 uppdelat på tre delområden.  

 

 

 

Figur 8-1 Beräknad batymetri 2015 (övre) och 2100 (mitten), samt förändringen i bottennivå mellan 
2015 och 2100 (nedre). 
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Figur 8-2 Beräknad batymetri 2015 (övre) och 2100 (mitten), samt förändringen i bottennivå mellan 
2015 och 2100 (nedre). Uppströmsdelen av sträckan. 
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Figur 8-3 Beräknad batymetri 2015 (övre) och 2100 (mitten), samt förändringen i bottennivå mellan 
2015 och 2100 (nedre). Mittendelen av sträckan. 
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Figur 8-4 Beräknad batymetri 2015 (övre) och 2100 (mitten), samt förändringen i bottennivå mellan 
2015 och 2100 (nedre). Nedströmsdelen av sträckan. 
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Bottennivåer längs modellsträckan 2015 och 2100, samt nettoförändringen i bottennivå visas 
som längdprofiler i Figur 8-5. Längdprofilerna är framtagna genom integrering av bottennivån i 
tvärled på den beräknade batymetrin. Den beräknade nettoändringen visar: 

• Mycket liten erosion uppströms ca 29 km. 

• Nedströms får vi upp till 1 m erosion netto, med början omkring 29 km och med ökande 
erosion nedströms. 

Den morfologiska trenden i simuleringen kan beskrivas som en sedimentunderskottsvåg. Denna 
uppstår när uppströms sedimenttillförsel stryps och leder till erosion med början i uppströms-
änden. Det eroderade materialet från uppströmsdelen kommer initialt att deponeras längre 
nedströms, men med tiden migrerar underskottsvågen längre och längre nedströms. Under den 
85 långa perioden har erosionen säkert nått fram till nedströmsänden av modellen, vilket 
indikeras av den beräknade nettoändringen i älvbotten i Figur 8-5. 

 

Figur 8-5 Simulerade bottennivåer i längdprofil 2015 och 2100, samt förändringen i bottennivå. 

Nettoändringen i bottennivå för mellanliggande tidpunkter i Figur 8-6 och Figur 8-7 visar att det 
tar sedimentunderskottsvågen flera decennier att passera igenom systemet. Resultaten i Figur 
8-7 visar också att erosionshastigheten minskar med tiden när vågen passerar. Vågen lämnar 
då bakom sig ett system i närmare jämvikt med den reducerade sedimenttillförseln uppströms. 
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Figur 8-6 Simulerad förändring i bottennivå längs älven efter 10, 20, 50 och 85 år. 

 

Figur 8-7 Samma som tidigare figur, men här som ackumulerad erosion från uppströmsranden fram till 
varje punkt på sträckan. 
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Simulerad mediankornstorlek i Figur 8-8 visar att: 

• Det sker en nedströms migrering av det armerade skiktet. 

• Över tid blir hela älvbotten mer lik de aktuella observerade förhållandena i uppströmsdelen 
av modellsträckan, men förändringen hinner inte utvecklas fullt ut under den simulerad 
perioden (”fullt ut” skulle betyda att kurvan planar ut till d50=20-25 mm hela vägen). 

• Deposition av sand sker fortfarande i lugna områden 

• Utvecklingen av d50 i bottenytan är kvalitativt korrekt. Den kvantitativa utvecklingen är dock 
känslig för den ursprungliga bottenmodellens uppbyggnad och antagen tjocklek på det 
aktiva lagret. 

 

Figur 8-8 Simulerad mediankornstorlek i längdprofil 2015 och 2100. 

Tjockleken på det aktiva lagret minskar nedströms p.g.a. att sedimenten blir grövre, vilket leder 
till minskande dynhöjd. Minskande dynhöjd och motsvarande minskning av det aktiva lagrets 
tjocklek gör att det lättare bildas ett armerat skikt av det lokalt tillgängliga bottenmaterialet. 
Effekten blir att armeringsprocessen går snabbare och att takten i erosionen minskar. Denna 
process beskrivs dock inte i modellen. Det betyder att armeringen kan ta längre tid i modellen så 
att modellen överskattar den sammanlagda erosionen. 

Utvecklingen av bottenytan med tiden, inklusive armeringen, beror mycket på den lokala 
tillgängligheten av grövre material i sedimenten. Tyvärr har vi mycket begränsad information om 
detta p.g.a. bristen på sedimentprover som tidigare har diskuterats. I bottenmodellen ligger det 
en uppskattning att den grövsta fraktionen utgör 11% i det underliggande lagret. 

Vår tolkning baserat på simuleringsresultatet, antagandet om konstant dynhöjd, samt den 
armering som har observerats i älven är att den simulerade utvecklingen under 85 förmodligen 
underskattar armeringen. I framtiden, om inte sand tillförs älven, fortsätter armeringsprocessen 
ner mot Östersjön. Kohesiva sediment kommer dock att återfinnas i bottenytan nära 
älvmynningen genom utbytet med havet och kan tänkas motverka armeringen. 
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Kornstorleksfördelningen i det transporterade materialet illustreras i Figur 8-9. Viktiga 
observationer är: 

• Transporten är väldigt liten fram till 25 km och ökar därefter avsevärt i nedströmsriktningen. 

• Ökande sedimenttransport innebär nettoerosion av älvbotten. 

• Sand dominerar sedimentförlusten i älvbotten, i synnerhet intervallet 0.177-0.707 mm. 

• Sand står för 77% av sedimentförlusten från modellsträckan till sträckan nedströms (mot 
Östersjön). 

• Den totala eroderade sedimentmassan för perioden 2015-2100, från Sollefteå till 
Överlännas, beräknades till 3123 kton. 

 

 

Figur 8-9 Överst: Longitudinell ackumulerad sedimenttransport per fraktion (2015-2100) vid utvalda 
stationer inom modellsträckan. Underst: Ackumulerat sedimentutflöde per fraktion (samma 
som övre figuren vid 17.14 km). 
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8.1.1 Konvertering till rasterformat 
Beräknade batymetrier i det kurvlinjära nätet omvandlades till rasterformat som en del av 
leveransen från projektet. 

Varje raster har följande dimensioner: 

X-koordinater = 614000 m Öst till 634200 m Öst. 

Y-koordinater = 7005000 m Nord till 7008000 m Nord. 

Cellstorlek = 2 m. 

Följande bör noteras när det gäller rastergenereringen: 

• Det sker en informationsförlust vid interpolering från ett raster till det kurvlinjära nätet och 
tillbaka till ett raster. 

• Att gå från 2 m raster till det kurvlinjära rutnätet med grövre upplösning kräver mindre 
interpolering än när man går från det kurvlinjära nätet till 2 m raster. 

• Det kurvlinjära nätet använder cellcentrerad allokering för batymetrin. Det betyder t.ex. att 
ett batymetrivärde inte lagras exakt vid älvkanten utan i den första rutan bort från banken. 

Interpolering utfördes i MIKE Zero (bathymetry tool). En mask skapades från det kurvlinjära 
rutnätet för att säkerställa att den interpolerade batymetrin endast har värden definierade inuti 
den kurvlinjära modelldomänen. 

De konverterade batymetrierna 2015 och 2100, samt erosionen 2015-2100 visas i Figur 8-10. 

 

Figur 8-10 Batymetrier (2015 och 2100) och förändringen i bottennivå konverterade till raster. Dessa 
resultat är desamma som i modellen (se Figur 8-1), men konverterade till rasterformat. 
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8.2 Effekt av flödesreglering 

Analysen av flödesregleringens effekt på sedimenttransporten avser här enbart effekter av 
förändrade flöden i älven p.g.a. regleringen och inte påverkan av dammarna uppströms 
Sollefteå. Dammarna har en enorm (en storleksordning större) påverkan på grund av att 
sedimenttransporten i älven blockeras. Vi bedömer alltså här vad effekten av flödesregleringen 
innebär när den isoleras från påverkan av den förändrade sedimenttillförseln till sträckan 
nedströms Sollefteå. 

Sedimenttransport är en mycket icke-linjär process, så att högre flöden förväntas transportera 
mycket mer sediment än lägre flöden. Därför är grundhypotesen att flödesregleringen (isolerad 
från förändringen i sedimenttillförseln) minskar sedimenttransporten och därtill hörande erosion 
inom den analyserade älvsträckan. 

Effekten av flödesreglering kvantifieras genom att använda två separata hydrografer för 
perioden 2006-2017. Detta är den längsta period med flödesdata som representerar 
flödesförhållanden både utan och med reglering. De olika hydrograferna betecknas: 

• QNAT för det naturliga (oreglerade) flödet enligt data från S-HYPE (/25/). 

• QOBS som är det observerade (reglerade) flödet enligt data från Uniper. 

Hydrograferna visas i Figur 8-11 och motsvarande varaktighetsdiagram i Figur 8-12. Den 
omfattande flödesregleringen ändrar flödeshydrografen och varaktighetsdiagrammet jämfört 
med oreglerade förhållanden. De två hydrograferna har emellertid mycket liknande medelflöden; 
487 m3/s för QOBS, respektive 490 m3/s för QNAT. 

Två simuleringar, med och utan flödesreglering, gjordes i MIKE 21C genom att använda de två 
flödeshydrografema. Simuleringarna gjordes med: 

• Tidsriktig4 morfologi 2006-2017 

• Skalerad5 morfologi (x7.08) 2006-2017 för att representera en tidsperiod på 85 år. Syftet är 
att illustrera vad som gäller vid jämviktsförhållanden. Faktorn 7.08 representerar förhållandet 
mellan tidsperioden 2006-2017 och 2015-2100. Skalning av morfologin ska användas med 
försiktighet, men görs här för att bedöma jämviktsverkan av regleringen. 

                                                      
4 Sedimenttransporten modelleras utan skalning av sedimentflödena så att processerna sker med verklig hastighet. 
5 Sedimenttransporten modelleras med en skalfaktor på sedimentflödena så att processerna går snabbare än i 
verkligheten. 
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Figur 8-11 Hydrografer 2006-2017 för observerade och naturliga flöden (enligt S-HYPE) i Sollefteå; 
hydrograferna har mycket lika volymkurvor, dvs samma flödesvolym över tiden men olika 
fördelning. 

 

Figur 8-12 Varaktighetsdiagram från hydrografer med och utan reglering.  
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Simulerade bottennivåer redovisas i längdprofiler i Figur 8-13 och Figur 8-14. Varje punkt i 
profilen motsvarar ett medelvärde för batymetrin tvärs älven. Viktiga observationer är: 

• Erosionen ökar i fallet utan reglering p.g.a. högre vattenflöden. 

• Erosionen uppskattas över korta tidsskalor vara 37 % högre utan flödesreglering. 

• De ökade toppflödena i fallet utan reglering ökar sedimenttransporten avsevärt, vilket 
simuleringen visar som 37 % ökning av sedimenttransporten vid nedströmsranden, med 
variationer mellan fraktionerna. 

Vi kan också visa att utan flödesreglering ökar erosionen och transporten av de grövre 
fraktionerna mest, medan ökningen i transporten är mer blygsam för de finare fraktionerna 
(Figur 8-15). 

 

Figur 8-13 Simulerade (tidsriktig) bottennivåer med och utan flödesreglering 2006-2017. 
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Figur 8-14 Simulerad (tidsriktig) ackumulerad erosion med och utan flödesreglering 2006-2017. 

 

Figur 8-15 Simulerad (tidsriktig) erosionsbudget per fraktion 2006-2017. 

Resultaten från scenarier med skalerad tid avseende den långsiktiga morfologiska utvecklingen 
från 2015 till 2100 illustreras i Figur 8-16 och Figur 8-17. Viktiga observationer är: 

• Över lång tid är effekten av flödesregleringen på bottennivåerna liten. 

• Fördelningen mellan fraktionerna i det eroderade materialet förändras med flödesreglering. 

• Mer grovt material (mycket grov sand till grus) transporteras utan flödesreglering, medan 
den totala transporten är lika i båda fallen. 

Vår tolkning av resultaten för den långsiktiga morfologiska utvecklingen är att flödesreglering gör 
att systemet närmar sig jämvikt långsammare, men att jämviktsförhållandena är likartade med 
och utan reglering. 

 

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

1720232629323538

M
as

sa
 [1

03
to

n]

Station [km]

Ackumulerad erosion

Med reglering Utan reglering

0

50

100

150

200

250

300

350

0.0884 0.177 0.354 0.707 1.41 2.83 5.66 11.31 22.6 45.3

Er
os

io
n 

[1
03

to
n]

Kornstorlek [mm]

Erosionsbudget per fraktion 2006-2017

Med reglering Utan reglering



  

88 mike 21c erosion 2015-2100_se_final.docx / ono / 2019-08-26 

 

Figur 8-16 Simulerad (tids-skalerad) ackumulerad erosion med/utan flödesreglering för perioden 2015-
2100. 

 

Figur 8-17 Simulerad (tids-skalerad) erosionsbudget per fraktion för perioden 2015-2100. 
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8.3 Effekt av klimatförändring 

Effekten av klimatförändring kvantifierades genom att köra den morfologiska modellen för 
perioden 2015-2100 med följande två hydrografer: 

• Prognostiserade flöden baserade på hydrologiska beräkningar med NAM-modellen för 
dagens klimat (kallas EOBS nedan). 

• Prognostiserade flöden baserade på hydrologiska beräkningar med NAM-modellen för 
klimatscenariot RCP8.5 (kallas RCP85 nedan). 

När det gäller klimatscenariot RCP8.5, se t.ex. Riahi et al (2011) (/20/). 

Varaktighetskurvor används för att illustrera skillnaderna mellan scenarierna i Figur 8-18. 
RCP85-scenariot har överlag lägre flöden så att den totala volymen reduceras med 15 % över 
85 år. 

 

Figur 8-18 Varaktighetsdiagram för flödeshydrografer med/utan klimat. 

Figur 8-19 visar den simulerade ackumulerade erosionen fram till år 2100. De två 
simuleringarna ger nästan identisk total erosion år 2100. Det betyder inte nödvändigtvis att de 
två simuleringarna visar samma resultat för varje år, men det betyder att de når liknande 
tillstånd år 2100, vilket kan tolkas som samma jämviktsläge. 

Det är viktigt att observera att den eroderade massan under perioden 2015-2100 är mindre i 
dessa simuleringar jämfört med simuleringen för grundfallet som baserades på observerade 
flöden (timvärde 2006-2018). Anledningen till detta är att flödena i allmänhet är lägre i dessa 
scenarier jämfört med den upprepade hydrografen som användes i simuleringen i grundfallet. 
Denna förväntade känslighet för flödeshydrografen är anledningen till att vi använde den 
observerade flödesserien med upprepning i grundfallet för att inte underskatta erosionen. 
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Figur 8-19 Simulerad ackumulerad erosion år 2100 baserat på hydrografer med och utan 
klimatförändring. 

Den tidsmässiga utvecklingen av den eroderade massan i Figur 8-20 visar att resultaten blir 
mycket likartade år 2100. I simuleringen av klimatscenariot förloras dock massa i långsammare 
takt på grund av lägre flöden, dvs klimatförändringen saktar ner erosionen. Den långsiktiga 
massförlusten liknar dock scenariot utan klimatförändring. 

 

Figur 8-20 Simulerad total eroderad massa fram till år 2100 baserat på hydrografer med och utan 
klimatförändring. 

Effekten på den totala erosionen visas i Figur 8-21 uppdelat på fraktioner. Klimatscenariot ger 
något mindre erosion av grövre material och något mer erosion av finare material. 

Den långsiktiga trenden i massförlust och armering med och utan klimatförändring liknar 
kvalitativt scenarierna med och utan reglering, men flödesregleringen har en större inverkan på 
sedimenten än klimatförändringen. I fallet utan flödesreglering ökar armeringen i snabbare takt 
än i fallet utan klimatförändring. Skillnaden i påverkan mellan klimatscenarierna och 
flödesregleringsscenarierna kan förväntas eftersom flödesregleringen ändrar toppflöden och 
frekvens mycket mer jämfört med referensförhållandet. 
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Figur 8-21 Simulerad erosionsbudget per fraktion 2015-2100 baserat på hydrografer med och utan 
klimatförändring. 
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9 Slutsatser 
Målen med denna studie var att: 

• Utvärdera hur Hjälta påverkar bottenskjuvspänningen uppströms Sollefteå 

• Simulera erosionen i Ångermanälven från 2015 till 2100. 

• Utvärdera effekten av flödesreglering på erosionen. 

• Utvärdera klimatförändringens effekt på erosionen. 

Rapporten dokumenterar utvecklingen och tillämpningen av hydrodynamiska och morfologiska 
modeller i MIKE 21C med syftet att besvara frågor kring erosionen i Ångermanälven.  

Ursprungligen var avsikten att sätta upp en morfologisk modell för hela älvsträckan mellan 
Faxälven och Överlännas, men osäkerheter i indata försvårade denna ansats. Därför byggdes 
två separata modeller för att kunna uppfylla målsättningarna och samtidigt minska 
konsekvenserna av osäkerheterna i indata: 

• 2D hydrodynamisk modell uppströms Sollefteå 

• 2D hydrodynamisk och morfologisk modell nedströms Sollefteå 

9.1 Uppströms Sollefteå 

Analysen av området uppströms Sollefteå (reservoaren) indikerar följande morfologiska 
förhållanden: 

• Batymetrin i området tyder på att morfologin i stort sett är inaktiv eftersom de morfologiska 
förhållandena inte ser ut att vara anpassade till dagens djupförhållanden. 

• Den generella morfologin överensstämmer med förhållandena som rådde under perioden 
från det att Hjälta byggdes fram till att Sollefteå byggdes, dvs perioden 1949-1966. Detta 
resultat används som stöd för antagandet att sedimenttransporten i reservoaren är mycket 
låg för dagens förhållanden. 

• Strömmarna är allmänt svaga med väldigt lite topografisk styrning och små tröghetseffekter 
(låga Froude-tal). 

• Beräkningar visar mycket lägre bottenskjuvspänningar i reservoaren jämfört med sträckan 
nedströms Sollefteå. Bottenskjuvspänningen uppgår till max 4 N/m2, vilket är ca 1/5 av vad 
vi vanligtvis ser nedströms Sollefteå. Med tanke på att sedimenttransporten är icke-linjär 
tyder detta också på att sedimenttransporten i reservoaren bör vara extremt låg. 

Från den hydrodynamiska modelleringen drogs följande slutsatser angående påverkan av flödet 
från Hjälta på bottenskjuvspänning och erosion uppströms Sollefteå: 

• Utflödet från Hjälta ger en tydlig effekt på bottenskjuvspänningen längs den östra 
älvstranden, med början strax uppströms sammanflödet med Hjälta. 

• Resultaten visar en ökning med 44 till 88 % längs den östra älvstranden (lägst relativ ökning 
vid höga flöden, 44 % vid 2000 m3/s). En ökad bottenskjuvspänning med 44 % är en 
väsentlig skillnad, men det bör samtidigt noteras att förändringen sker på en plats med 
relativt låg absolut bottenskjuvspänning. 



Slutsatser  

 93 

• Flödet från Hjälta kraftstation ökar strömlinjernas krökning p.g.a. rörelsemängdsflödet tvärs 
älven, men effekten av detta på morfologin bedöms ändå vara liten med hänsyn till bevisen 
på låg morfologisk aktivitet i reservoaren. 

• Krökningen av strömlinjerna kan även inducera 3D-konvektion av rörelsemängd mot den 
östra stranden, men den relativt svaga krökningen av strömlinjerna antyder att denna effekt 
är svag. 

9.2 Nedströms Sollefteå 

Analys av tillgängliga data 
Utredningen har dragit följande slutsatser från tillgängliga data: 

• Det kvarstår osäkerheter kring den batymetriska datan även efter SGUs korrigering. SGU 
har inte kunnat visa vilken noggrannhet som har uppnåtts i mätningarna. Den 
hydrodynamiska kalibreringen av MIKE 21C gav ett Manning’s M på 50 m1/3/s, vilket är 
högre man skulle anta i en älv med en botten dominerad av grus. M = 50 m1/3/s motsvarar 
nästan ren ytfriktion mot sedimentkornen, vilket är mycket ovanligt. Empiriska standard-
metoder skulle föreslå ett värde omkring M = 30  m1/3/s för den aktuella älvsträckan, vilket är 
en mycket stor skillnad. Kalibreringen antyder således att bottennivåerna enligt den 
korrigerade SGU-batymetrin kan vara för höga. Om botten ligger för högt så betyder det att 
modellen kan överskatta erosionen. 

• Sedimenttransporten vid Sollefteå (dvs. sedimenttillförseln till sträckan nedströms) sätts till 
noll baserat på vår tolkning av uppströms morfologiska förhållanden. 

• Sedimentproverna visar att bottenytan i älven är sammansatt av kornstorlekar från mycket 
fin sand till grus, det vill säga det handlar om ett graderat material och ett multi-fraktionellt 
sedimenttransportproblem. 

• Kartan över sedimenten i bottenytan som har kunnat tas fram baserat på tillgängliga 
sedimentprover återspeglar armering med nedströms förfining av bottenytan, men det 
kvarstår osäkerheter om den rumsliga fördelningen p.g.a. det sparsamma dataunderlaget. 

• Fler prover skulle vara önskvärt till en studie som denna för att kunna ta fram en mer 
detaljerad beskrivning av sedimentens rumsliga variation och minska osäkerheter kopplade 
till modellbeskrivningen av sedimenten. 

• Vår konceptuella modell av botten är att det pågår en armering av sedimenten i det översta 
lagret med finare material i underliggande lager. Vi har dock ingen information om 
kornstorleksfördelningen i underliggande lager. Detta får betydelse för den långsiktiga 
utvecklingen av älvbotten, eftersom underliggande material med tiden för upp material till 
bottenytan. Vi uppskattade en fördelning av kornstorlekar i underliggande lager baserat på 
tillgängliga data och ett antal antaganden och förenklingar angående skiktningen av botten. 

• Tjockleken på sedimentlagren enligt SGUs seismiska data tycks visa en armerad skiktad 
botten, men data på kornstorleksfördelningen saknas. 

En 3-lagermodell applicerades i modellen, varvid summan av lager 1 och lager 2 var lika med 
det övre lagret uppmätt av SGU. Vi ansåg att SGUs övre lager motsvarar ett mobilt lager och 
inte ett aktivt lager, vilket innebär att SGU har mätt tjockleken av det lager som har mobiliserats 
vid någon tidigare tidpunkt. SGU detekterade också ett lager under det mobila, vilket i allmänhet 
är finare. Detta tolkades som det 3:e lagret i modellen. 

Tjockleken på det aktiva lagret (Lager 1) är extremt viktig för utvecklingen av morfologin. 
Baserat på teori för sanddyner förutses att dyner inte kommer att bildas i uppströmsänden av 
modellsträckan p.g.a. grova sediment, medan dyner teoretiskt sett kan bildas i nedströmsänden. 
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Detta kan ha stort inflytande på det aktiva lagrets tjocklek och därtill hörande erosion. Vi 
uppskattade att sanddyner med upp till 1 m höjd och ett aktivt lager med en tjocklek upp till 
0.5 m kan förekomma i nedströmsdelen av modellsträckan, medan det aktiva lagrets tjocklek 
sattes till 0.2 m uppströms. 

Man skulle kunna argumentera för att det aktiva lagret minskar i tjocklek i takt med att 
dynhöjden minskar då älvbotten armeras i nedströmsänden efter lång tid. Minskande dynhöjd 
med tiden kommer att skapa ett tunnare aktivt lager. Detta skulle öka armeringshastigheten 
eftersom ett tunnare aktivt lager går snabbare att fylla med det tillgängliga grova materialet. 
Denna process beskrivs inte i modellen som därmed tenderar att överskatta erosionen.  

Erosion 2015-2100 
Efter övervägande valdes upprepade observerade hydrografer istället för syntetiska hydrografer 
för att simulera erosionen 2015-2100 (den syntetiska hydrografen visade lägre toppflöden än 
den upprepade observerade hydrografen och skulle därför ha gett mindre erosion). 

Följande slutsatser drogs från simuleringen av långsiktig morfologisk förändring 2015-2100 på 
sträckan nedströms Sollefteå: 

• Resultaten visar att en sedimentunderskottsvåg migrerar nedströms. Denna process har 
pågått sedan åtminstone 1966 och möjligen längre p.g.a. strypt sedimenttillförsel i 
uppströms dammar. 

• Det blir lite erosion i uppströmsänden. Detta är förväntat för en älv som Ångermanälven som 
har haft ett underskott i sedimenttillförseln i minst 50 år. 

• Simulerad erosion i nedströmsänden blir upp till ca 1 m. Detta är en konservativ 
uppskattning, dvs det är en hög erosionsuppskattning. 

• Den simulerade armeringen i bottenytan är kvalitativt korrekt baserat på tillgängliga 
sedimentprover, men takten med vilken armeringen sker och den slutliga kornstorleks-
fördelningen kanske inte är kvantitativt korrekt. Den kvantitativa noggrannheten i 
simuleringen är dock svår att uppskatta med hänsyn till att modellen bygger på ett så 
begränsat dataunderlag. 

• Erosionshastigheten minskar med tiden. 

Effekt av flödesreglering 
Scenarier med och utan flödesreglering genomfördes som tids-riktiga körningar för att studera 
den kortsiktiga morfologiska effekten, samt som tids-skalerade körningar för att se den 
långsiktiga (2015-2100) förändringen. Följande slutsatser drogs av scenarierna med och utan 
flödesreglering: 

• Flödesreglering minskar sedimenttransporten. Simulerad sedimenttransport minskar med 
27 % på grund av flödesreglering (oreglerade flöden ökar transporten med 37 % jämfört 
med reglerade flöden). 

• Minskad sedimenttransport vid flödesreglering gör att morfologin utvecklas långsammare, 
dvs erosionen utvecklas långsammare. 

• Flödesreglering har ingen stor inverkan över lång tid. De långsiktiga simuleringarna visar att 
effekterna av flödesregleringen endast saktar ner erosionsprocessen, men att 
bottennivåerna når samma långsiktiga tillstånd. 

• Jämviktsförhållandet med och utan reglering är olika när man jämför sedimentbudgetarna. 
De högre oreglerade flödena tenderar att transportera mer av det grova materialet och 
mindre av det fina materialet jämfört med de lägre reglerade flödena. 
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• Observera att dessa scenarier bara tittar på den isolerade effekten av flödesreglering och 
inte beaktar retentionen av sedimenten i dammarna uppströms.  

• Flödesregleringen fördröjer utvecklingen av det armerade skiktet i bottenytan. 

Effekt av klimatförändring 
Scenarier med och utan klimatförändring i flödeshydrograferna utfördes som tids-riktiga 
körningar för att studera den långsiktiga (2015-2100) förändringen av erosionen. Följande 
slutsatser drogs av analysen: 

• Klimatscenariot visar lägre flöden generellt, även om minskningen är störst vid låga flöden 
när sedimenttransporten också är låg, medan de högre flödena är mindre påverkade. 

• Klimatförändringens långsiktiga påverkan på jämviktsförhållandet för älvbotten blir mycket 
marginell. 

• Klimatförändringen visade sig sakta ner erosionshastigheten, men det långsiktiga tillståndet 
för älvbotten var likartat med och utan klimatförändring. 

• Klimatförändringen leder till något mindre erosion av grövre material så att bottenytan efter 
85 år är något mindre armerad. 

• Klimatförändringsscenarierna visar mycket mindre långsiktiga skillnader än 
flödesregleringsscenarierna. Det beror på att nettoändringen i flödeshydrografen p.g.a. 
klimatförändringen var mindre än nettoändringen p.g.a. regleringen. 
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