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FÖRORD
Göta älvutredningen (GÄU)
För att möta ett förändrat klimat och hantera ökade flöden genom Göta älv har
Regeringen gett Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag att under en treårsperiod
(2009-2011) genomföra en kartläggning av stabiliteten och skredriskerna
längs hela Göta älvdalen inklusive del av Nordre älv. Tidigare utförda geotekniska
undersökningar har sammanställts och nya undersökningar har utförts längs
hela älven. Metoderna för analys och kartering av skredrisker har förbättrats.
Nya och utvecklade metoder har tagits fram för att förbättra skredriskanalyser
och stabilitetsberäkningar, förbättra kunskapen om erosionsprocesserna längs
Göta älv, bedöma effekten av en ökad nederbörd på grundvattensituationen i
området, utveckla metodiker för kartläggning och hantering av högsensitiv lera
(kvicklera) samt utveckla metodik för konsekvensbedömning. Utredningen har
genomförts i samverkan med myndigheter, forskningsinstitutioner samt nationella
och internationella organisationer.
Denna delrapport är en del i SGI:s redovisning till Regeringen.
Erosionsförhållanden i Göta älv
Denna utredning har syftat till att översiktligt klargöra erosion och sedimenttransport i
Göta älv vid dagens förhållanden och vid framtida klimatförändringar. Resultatet ska utgöra underlag för skredriskanalyser och stabilitetskarteringar längs Göta älvdalen.
I samband med stabilitetsutredningar är de geometriska förhållandena en grundläggande
förutsättning för beräkningarna. Genom naturliga processer och mänsklig påverkan förändras topografiska och batymetriska förhållanden successivt. Erosion är en naturlig och
ständigt pågående process som i vattendrag främst orsakas av strömmande vatten och nötning av is mot slänter och bottnar. Fartygstrafik och reglering av vattendrag är några av de
aktiviteter där människan påverkar erosionsförhållandena.
Utredningen har genomförts av Bengt Rydell (uppdragsledare), Linda Blied och Håkan
Persson, SGI. Wilhelm Rankka, WSP, har också deltagit i utredningsarbetet. Utredningen
har genomförts i nära samverkan med Sture Lindahl, Sofia Åström och Walter Gyllenram,
SMHI. En Expertgrupp har varit stöd till utredningen och i denna grupp har ingått Magnus
Larson, Lunds universitet och Leo van Rijn, Deltares, Nederländerna. Värdefulla bidrag
har lämnats av Per-Evert Bengtsson, SGI.
Ett flertal delutredningar har utförts som underlag för denna rapport, vilket framgår i berörda avsnitt i denna rapport samt av redovisning i referenslista. I en särskild fördjupningsstudie har vissa frågor undersökts närmare som underlag för genomförande av erosionsutredningen.
Linköping 2011
Marius Tremblay
Uppdragsledare, Göta älvutredningen
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SAMMANFATTNING
I den utredning som Statens geotekniska institut (SGI) genomfört för att kartlägga stabilitetsförhållanden och skredriskerna i Göta älvdalen är kunskap om erosionsförhållandena
en viktig förutsättning. Denna utredning om erosionsförhållandena har syftat till att översiktligt klargöra erosion och sedimenttransport i Göta älv vid dagens förhållanden och till
följd av framtida klimatförändringar.
Utredningens uppläggning
Den metodik som använts i utredningen har omfattat följande huvuddelar:
-

beskrivning av erosion och sedimenttransport för dagens förhållanden
värdering av konsekvenser för erosionen i älven vid framtida klimatförhållanden
sammanställning av underlag för stabilitetsberäkningar för dagens och framtida
förhållanden
behov av kompletterande utredningar

Erosion och sedimenttransport för dagens förhållanden har inletts med en inventering och
sammanställning av tidigare utredningar, mätningar, erfarenheter etc. i älvdalen. Undersökningar har utförts för att översiktligt beskriva bottensediment i älven liksom av befintliga erosionsskydd. Jämförelser av bottennivåer från batymetriska mätningar vid olika
tillfällen har genomförts och analyserats. En hydrodynamisk modell har etablerats för hela
älvsträckningen och sedimenttransporten i älven har analyserats utifrån tillgängliga uppgifter och kompletterande mätningar. Med utgångspunkt från detta har erosionen beräknats
och resultaten jämförts med uppmätta förändringar av bottennivåer. I denna rapport redovisas morfologiska, geologiska och sedimentfluviala förhållanden huvudsakligen utifrån
befintliga utredningar och inga ytterligare undersökningar har utförts. Detta gäller även
effekter från fartygstrafiken på erosion och sedimenttransport.
Erosionsförhållanden i ett framtida klimat har beräknats med utgångspunkt från framtagna
vattenflöden enligt klimatscenarier och jämförelser med dagens förhållanden. Uppskattade
värden på erosionen har tagits fram för dels det fall dagens vattendom tillämpas, dels för
högre vattenflöden i älven.
Underlag för stabilitetsberäkningar har tagits fram genom att uppskattade förändringar av
bottennivåer och slänter redovisas för olika delsträckor.
Geologi och morfologi
De erosionsprocesser som verkar i Göta älv är mycket komplexa och de lokala effekterna
är svåra att förutsäga utan omfattande fältundersökningar och observationer under en lång
tidsperiod. Analyser av undersökningar och utredningar visar att erosionsprocesserna i
Göta älv är mycket komplexa. Därför behöver kompletterande utredningar göras för att
klargöra erosionsförhållandena i områden med skredrisker och som underlag för åtgärder
för att förebygga skred. Inom andra områden där släntstabiliteten på längre sikt kan bli
oacceptabel erfordras övervakning av erosionsprocesserna och eventuella behov av åtgärder.
I Göta och Nordre älvs dalgångar består de lösa jordlagren i huvudsak av lera med varierande mäktighet och hållfasthet. I flera områden förekommer även kvicklera. Bottensedimenten utgörs huvudsakligen i älvfåran av glacial lera och över denna finns ställvis relativt tunna lager av postglacial lera och sand. De postglaciala lerorna är sällan mäktigare än
15 meter. Ovanpå leran finns i mittfåran längs stora delar av älven tunna stråk av postglaciala friktionsmaterial av sand och grus.
7 (104)
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De morfologiska förhållandena varierar längs älven. Uppströms Trollhättan förekommer
bottenprofiler med stora nivåskillnader men med relativt svaga lutningar som nedströms
Trollhättan blir brantare. Nedströms Lilla Edet blir slänterna åter flackare och mellan Bohus och Göteborg förlängs de subakvatiska terrassplanen. I Nordre älv saknas ofta undervattensterrasser helt.
Klimatförändringar
Klimatscenarier visar att en ökad nederbörd kan förväntas i framtiden. Detta leder till att
ökade vattenmängder behöver avledas via Göta älv men även flödenas fördelningen mellan årstider förändras. Detta innebär att en ökad erosion kan förväntas till följd av högre
vattenflöden men också genom att höga flöden kommer att ha längre varaktighet under
året.
Erosionsskydd
Stora delar av Göta älvs stränder skyddas sedan 1970-talet av erosionsskydd i form av
strandskoning. Strandskoningen nära och över vattenytan utgör ett gott skydd mot stranderosion. Skoningens status under vattenytan är dock i stort okänd men undersökningar
med sidescan sonar antyder att skyddet på flera ställen kan ha glidit ut mot djupfåran. Det
är därför av stor vikt att en inventering av erosionsskydden utförs även under vattenytan.
Undersökningar och modellering
Bottensedimentens egenskaper är ett viktigt underlag för att bestämma erosionsförutsättningarna. Undersökningar i vattenområden är resurskrävande och det har inte varit möjligt
inom denna utredning att bestämma sedimentens egenskaper för hela älven. Därför har
endast mycket översiktliga provtagningar genomförts på några platser för att få en uppfattning om bottensedimentens egenskaper.
Resultaten från den hydrodynamiska modelleringen visar att höga bottenskjuvspänningar
uppkommer vid högre vattenflöden men också i områden där älvens tvärsnittsarea minskar
genom att älven smalnar av eller blir grundare. Resultaten från den hydrodynamiska modellen och främst bottenskjuvspännngar har använts vid värdering av erosionsförhållandena.
Fartygstrafiken inverkan på transporten av eroderat material längs älven har konstaterats
vara relativt begränsad i förhållande till den totala transporten av material. När det gäller
erosion från slänter är sannolikt fartygens bidrag större. Fartygens passager är väsentliga
för erosionsprocesserna men det är svårt att kvantifiera denna inverkan på grund av att
processerna är så långsamma.
Sedimenttransporten längs älven visar på stora variationer mellan olika år. Ungefär 70 %
av transporten av suspenderat material uppströms förgreningen vid Bohus transporteras ut
genom Nordre älv, men även här varierar andelen mellan olika år. Ett basflöde av suspenderat material inkommer från Vänern. Detta basflöde varierar i storlek beroende på processer i Vänerns avrinningsområde. Det är en stor variation i masstransport mellan olika
år, där år med riklig nederbörd visar tydlig påverkan på transporten suspenderat material.
Bottennivåer
Förändringar av bottennivåer har analyserats med utgångspunkt från två batymetriska
mätningar med 6,5 års mellanrum (2003 och 2009). Den uppmätta erosionen har analyserats för de olika delsträckorna men tillgång till jämförande data finns endast i och nära
farleden, eftersom mätningar som utförts 2003 inte omfattar hela älvens bredd eller Nordre
älv. Mätningarna visar att det förekommer såväl högre som lägre bottennivåer i älven 2009
8 (104)
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jämfört med 2003. Dessa förändringar verkar dock främst ske småskaligt, med omväxlande ökningar och minskningar av nivåer inom samma delsträcka. Bottennivåförändringarna
verkar inte heller vara konstanta över tid utan nivån inom ett visst område kan minska under en period för att senare öka.
De årliga förändringarna visar av bottennivåer är i farleden ofta mindre än 5 cm. I slänter
mot älvens djupare delar har uppmätts erosion som på sina ställen är upp till 15 cm/år. För
att bestämma förändringar mer detaljerat behöver mätningar utföras vid flera tillfällen med
täta intervall. Det mönster som framkommer vid analys av olika delsträckor längs älven
har ändå bedömts ge en översikt och helhetsbild av förändringarna av bottennivåer och
därför använts i de fortsatta bedömningarna av erosion och sedimenttransport i älven.
Erosion i dagens och framtida klimat
Beräkningar av erosion har gjorts för att få en uppfattning av var erosion kan förekomma
och vilken omfattning denna har. De egenskaper hos bottensedimenten som bestämmer
erosionsförhållanden har bestämts med utgångspunkt från beräknade bottenskjuvspänningar från den hydrauliska modelleringen och uppmätta nivåer av bottnen. Resultat från
undersökningar av bottensediment har även beaktats. Erosionsegenskaperna har stor variation i olika delar av älven.
En jämförelse mellan uppmätta bottennivåförändringar och beräknad erosion för de olika
delsträckorna visar att för vissa delsträckor finns stora variationer mellan uppmätt och
beräknad erosion. Resultaten visar att modellen kan beskriva erosionen tillfredsställande i
vissa typer av områden men inte för alla områden. Det är därför nödvändigt att göra mer
detaljerade beräkningar för att klargöra de lokala förhållandena.
Med utgångspunkt från jämförelser av förändringar av bottennivåer och beräkningar av
erosion har pågående erosion för dagens förhållanden värderats. En kontinuerlig förändring av bottensedimenten har konstaterats där såväl erosion som sedimentation förekommer längs älven. Mätningar visar att dessa förhållanden varierar inom olika delsträckor
och inom de beräkningsceller som använts i analyserna.
Beräkning av erosionen i framtida klimat bygger på antaganden med stor osäkerhet och
gör inte anspråk på att i detalj ange de framtida erosionsförhållandena. För att få en uppfattning av erosionsförhållandena fram till år 2100 har beräkningar och värderingar gjorts
utifrån två olika fall. Det första avser det fall högre tappningar inte kan accepteras utan
gällande vattendom tillämpas även fortsättningsvis. Det andra fallet som beskrivs gäller då
högre flöden än idag kan tillåtas avledas genom Göta älv.
Den värdering av framtida förhållanden som gjorts för det fall avledning av vatten i älven
kommer att ha samma omfattning som för dagens förhållanden utgår från observerade
förändringar under relativt kort tid (6,5 år). Eftersom det saknas detaljerade uppgifter om
de lokala variationerna blir angivna uppgifter om erosionen vid 2100 generaliserade och
baserade på medelvärden för relativt stora områden. Erosionsförhållandena vid framtida
högre flöden beror helt på vilka vattenflöden som kan förväntas i älven, vilket innebär
osäkerheter i bedömningarna.
Även om det finns osäkerheter i den uppskattning av erosionspåverkan som redovisas i
denna utredning bedöms den ändå ge en tillräckligt god bild av den framtida erosionen.
Angivna värden för erosionen bedöms vara på den säkra sidan.
Den erosionspåverkan som konstaterats i slänter ned mot älvens djupfåra vid batymetriska
mätningar kan förväntas fortsätta på liknande sätt även framöver och en parallellförflyttning av slänter in mot stranden kan erhållas. Storleken på denna förflyttning beror av
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många förhållanden och är beroende av bland annat tidsberoende morfologiska förändringar och dess storlek är därmed svår att bedöma.
Med utgångspunkt från dessa värderingar av erosionsförhållandena har underlag sammanställts för stabilitetsberäkningar för dagens och framtida klimat.
Kompletterande utredningar och kunskapsbehov
Denna utredning har ökat förståelsen för erosionen i Göta älv och processer kopplade till
denna samt gett ett underlag till en översiktlig beskrivning av erosionsförhållandena. Det
erfordras emellertid ytterligare kunskap för att bättre kunna beskriva erosionen i älven och
i synnerhet de lokala förhållandena. Behovet av kompletterande utredningar och ny kunskap anges för kompletterande utredningar av erosionsförhållandena i områden med skredrisker samt för övervakning av områden med otillfredsställande stabilitet.
Det finns behov av att öka kunskapen om erosionsprocesser genom kunskapsuppbyggnad,
forskning och utveckling. En sammanställning av kunskapsbehovet redovisas i en särskild
fördjupningsstudie
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

I den utredning som Statens geotekniska institut (SGI) genomfört för att kartlägga stabilitetsförhållanden och skredriskerna i Göta älvdalen är kunskap om erosionsförhållandena
en viktig förutsättning. Denna utredning om erosionsförhållandena har syftat till att översiktligt klargöra erosion och sedimenttransport i Göta älv vid dagens förhållanden och till
följd av framtida klimatförändringar.
I samband med stabilitetsutredningar är de geometriska förhållandena en grundläggande
förutsättning för beräkningarna. De topografiska och batymetriska förhållandena förändras
successivt både genom naturliga processer och mänsklig påverkan. Erosion i vattendrag
orsakas främst av strömmande vatten och vågor samt genom nötning av is mot slänter och
bottnar. Utöver detta påverkas erosionsförhållandena bland annat av ändrad markanvändning, av fartygstrafik och reglering av vattendrag.
Syftet med denna utredning har varit att genom inventering av befintliga utredningar,
sammanställning av erfarenheter, beräkningar och analys av erosionsförhållanden beskriva
pågående erosionsprocesser samt göra en bedömning av framtida erosionsförhållanden.
Avsikten är att beskriva var erosion (materialförlust) förekommer och hur omfattande
denna är samt var sedimentation (ackumulation) av material sker. Inriktningen är främst på
förhållanden som har betydelse för stabilitetsfrågorna och behov av skydd mot erosion.
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2

UTREDNINGENS UPPLÄGGNING

Utredningen av erosionsförhållandena i Göta älv har syftat till att öka förståelsen för erosionen i Göta älv och de processer som är kopplade till denna samt ge underlag till en
översiktlig beskrivning av erosionsförhållandena. Den metodik som i utredningen har
omfattat följande huvuddelar:
-

beskrivning av erosion och sedimenttransport för dagens förhållanden
värdering av konsekvenser för erosionen i älven vid framtida klimatförhållanden
sammanställning av underlag för stabilitetsberäkningar för dagens och framtida
förhållanden
behov av kompletterande utredningar

Erosion och sedimenttransport för dagens förhållanden har inletts med en inventering
och sammanställning av tidigare utredningar, mätningar, erfarenheter etc. i älvdalen. I
denna rapport redovisas morfologiska, geologiska och sedimentfluviala förhållanden huvudsakligen utifrån befintliga utredningar och inga ytterligare undersökningar har utförts.
En redovisning finns kapitel 3 tillsammans med en översikt av de geotekniska förhållandena. Effekter från fartygstrafiken på erosion och sedimenttransport redovisas i kapitel 9.
Underlag för värdering av erosion i framtida klimat har hämtats från en klimatanalys som
sammanfattas i kapitel 4.
Därefter har undersökningar och mätningar utförts för att översiktligt beskriva bottensediment i älven liksom av befintlig erosionsskydd. Jämförelser av bottennivåer från batymetriska mätningar vid olika tillfällen har genomförts och analyserats. En hydrodynamisk
modell har etablerats för hela älvsträckningen och använts som underlag för att klargöra
erosionsförhållanden för vattenflöden i dagens förhållanden och för framtida klimat. Sedimenttransporten i älven har analyserats utifrån tillgängliga uppgifter och kompletterande
mätningar. Detta redovisas i kapitel 5-8 och 10.
Med utgångspunkt från detta har erosionen beräknats och jämförts med uppmätta förändringar av bottennivåer. Erosionsförhållandena för olika delsträckor längs älven och för
älven i sin helhet har slutligen angetts som underlag för stabilitetsberäkningar. Beräkningar och beräkningsförutsättningar redovisas i kapitel 11 och 12.
Erosion är ständigt pågående process och det är även nödvändigt att i stabilitetsutredningar
ta hänsyn till de förändringar över tiden som kan komma att ha betydelse för beräkningarna. Erosionsförhållanden i ett framtida klimat har beräknats med utgångspunkt från
framtagna vattenflöden enligt klimatscenarier och jämförelser med dagens förhållanden.
Uppskattade värden på erosionen har tagits fram för dels det fall dagens vattendom tillämpas, dels då högre vattenflöden avleds genom älven och detta redovisas i kapitel 13.
Underlag för stabilitetsberäkningar anges i kapitel 14 genom att uppskattade förändringar av bottennivåer och slänter redovisas för olika delsträckor.
Analys av framtaget underlagsmaterial visar att erosionsprocesserna i Göta älv är mycket
komplexa. De geologiska förhållandena, de under lång tid pågående morfologiska förändringarna, naturliga och antropogena variationer i vattenflöden och den mänskliga påverkan
genom bebyggelse och infrastruktur påverkar erosionsförhållandena. Kompletterande
utredningar behöver göras för att klargöra erosionsförhållandena i områden med skredrisker. Inom områden med stor risk för skred för dagens förhållanden behövs underlag för
åtgärder för att förebygga skred. Inom andra områden med otillfredsställande stabilitet på
längre sikt kan åtgärder behövas för att övervaka erosionsprocesserna och eventuella behov av åtgärder, vilket redovisas i kapitel 15.
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3

GEOLOGI, MORFOLOGI OCH EROSIONSPROCESSER I GÖTA
ÄLVDALEN

Denna utredning omfattar Göta älv från utloppet från Vänern till älvens mynning i havet
vid Göteborg respektive Nordre älvs mynning. En översikt finns i Figur 3-1, där även anges några orter som används i rapporten för beskrivning av delsträckor längs älven.

Figur 3-1. Översikt över Göta älv och Nordre älv. Bakgrundskarta © Lantmäteriet

3.1

Geologi och topografi

Göta älvdalens geologi och morfologi har ingående studerats av bland andra Sundborg och
Norrman (1963) och Klingberg et al. (2006 och 2011). Nedanstående beskrivning av de
geologiska och morfologiska förhållandena i Göta älvdalen baseras på dessa rapporter.
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Göta älvdalen, som löper från nordnordost till sydsydväst, följer berggrundens allmänna
strykningsriktning och utgör en gränszon mellan granitoida bergarter i väster och förgnejsade bergarter i öster. Längs den knappt tio mil långa älven finns naturligt tre falltrösklar:
vid Vargön, Trollhättan och Lilla Edet men älvens fallprofil har förändrats i samband med
utbyggnad av vattenkraft och slussar.
För ca 12 500 år sedan hade inlandsisen dragit sig tillbaka från hela Göta älvdalen och
havsytan låg ca 125 m högre än idag, vilket skapade ett skärgårdsområde. Successivt höjde
sig landet ur havet och sediment avsattes i de grunda vikar som skapades. Landhöjningen
är idag dubbelt så stor vid Göta älvs utlopp från Vänern som vid dess utlopp i havet (2,5
mm/år jämfört med 1,2 mm/år). Genom landhöjningen skar vattnet framförallt i norr ner i
de avsatta lersedimenten och resulterade i den trånga älvfåra och de branta strandbrinkar
(upp till ca 40 m) som idag karakteriserar området.

Figur 3-2. Strandbrink vid Vesten (mellan Trollhätta och Lilla Edet) med äldre
skredskållor. (Område vid sektion 19/000). Foto: SGI

Strandbrinkarna blir successivt lägre mot älvdalens södra del. Längst i söder är markytans
nivå nära havsytan varför översvämningsområden finns på båda sidor om älven. Två exempel på olika strandområden längs Göta älv visas i Figur 3-2 och Figur 3-3.
Bottensedimenten utgörs huvudsakligen av glacial lera i älvfåran och över denna finns
ställvis relativt tunna lager av postglacial lera och sand. De postglaciala lerorna är sällan
mäktigare än 15 meter. Ovanpå leran finns i mittfåran längs stora delar av älven tunna
stråk av postglaciala friktionsmaterial av sand och grus. Norr om Göta når berggrunden på
flera platser upp i älvbotten medan sedimentens mäktighet ökar mot söder. På flera platser
förekommer också grova sediment, troligen isälvssediment, under leran.
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Figur 3-3. Strandområde vid Tjurholmen i närheten av Älvängen. (Område vid
sektion 53/000, västra stranden) Foto: SGI

Eftersom lersedimenten huvudsakligen är avsatta i en marin miljö förekommer kvicklera
inom flera områden. Kvicklera har en speciell struktur, där lerpartiklarna har aggregerat
med salt. Saltet har efterhand urlakats av regn- och grundvatten, varvid det kvarvarande
lerskelettet fått en mycket låg hållfasthet vid störning eller omrörning. Denna speciella
sorts lera förekommer i Sverige förutom i Göta älvdalen även längs Västkusten, i Mälardalen samt ställvis längs Norrlandskusten.
3.2

Strand- och bottenmorfologi

De morfologiska förhållandena varierar längs Göta älv och förekommer stora lokala variationer. I denna utredning har älven indelats i fem olika delsträckor som vardera uppvisar
någorlunda typiska mönster och som skiljer sig från varandra: Vänern – Trollhättan, Trollhättan – Lilla Edet, Lilla Edet – Bohus, Bohus – Göteborg samt Bohus – Nordre älvs mynning.
Som underlag för ett styrdokument till känslighetsanalys av släntstabiliteten i framtida
klimat sammanställdes generaliserade typsektioner för olika sträckor längs älven. Exempel
på sådana profiler längs Göta älv framgår av Figur 3-4.
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Figur 3-4. Exempel på profiler i Göta älv. Profilerna är hämtade från sträckan
Trollhättan – Lilla Edet, Lilla Edet – Bohus respektive Bohus – Marieholm.
Profilerna visas i samma skala i höjd och längd.

I ett examensarbete har gjorts en studie för att klassificera typsektioner för bottenprofiler
inom delsträckorna Trollhättan – Lilla Edet respektive Lilla Edet – Bohus (Millet, 2011).
Slutsatserna därifrån bygger på ett begränsat antal typsektioner men stödjer andra utredningar som beskriver älvens morfologi. Närmare hälften av de undersökta profilerna uppströms Lilla Edet kategoriseras som undervattenslänter med en hög terrass högre än 5 m i
förhållande till djupfåran. Av de återstående profilerna inom delsträckan saknar varannan
helt antydan till terrassbildning. I detta område med branta strandbrinkar hänger terrassbildningen i älven nära ihop med den erosion som sker ovanför vattenytan då material
faller ut och ansamlas i den subakvatiska slänten.
Mellan Lilla Edet och Bohus minskar andelen branta undervattenslänter betydligt. Liksom
för den tidigare delsträckan saknar var fjärde profil helt antydan till terrassbildning medan
var tredje profil har en dubbel terrassbildning.
Ovan nämnda examensarbete har inte omfattat sträckorna Vänern – Trollhättan, Bohus –
Göteborg samt Nordre älv. Översiktliga undersökningar av motsvarande förhållanden tyder dock på att det uppströms Trollhättan är vanligt med terrasser med begränsad släntlutning. Nedströms Bohus, i Göteborgsgrenen, är det vanligt med tydligt utpräglade undervattenterrasser som ofta är långsträckta. Nordre älvs stränder karakteriseras däremot av
svagt utpräglade och låga undervattenterrasser eller en total avsaknad av desamma.
Regleringen av Vänern 1916, den ökade fartygstrafiken samt utbyggnaden av erosionsskydd har förändrat stränderna utmed Göta älv. En besiktning av Göta älvs stränder utfördes på 1960-talet (Sundborg och Norrman, 1963). Det konstaterades att det tydliga
strandplan som uppströms Lilla Edet observerats 1919 hade minskat med ökad erosion i
strandslänten som följd. Vidare iakttogs att svallat friktionsmaterial saknades och strandplanet utsattes växelvis för uttorkning och genomfuktning vilket bedömdes påskynda ero16 (104)
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sionsprocesserna. Huvudparten av strandslänterna präglades av skredärr och branta släntpartier där erosion genom vind, nederbörd och frostvittring pågick. Söder om Lilla Edet
avtog nivåskillnaderna gradvist och strandplan och slänter täcktes av vegetation vilket
tydde på begränsad erosion. Under 1970-talet har erosionsskydd anlagts längs stora delar
av Göta älv (se kapitel 5).

3.3

Geotekniska egenskaper för jordlagren i Göta älvdalen

I Göta och Nordre älvs dalgångar består de lösa jordlagren i huvudsak av lera som, speciellt närmast markytan, kan vara siltig och gyttjig. Lerans mäktighet varierar och sammanhänger med bland annat avstånd från dalens mitt, berggrundens topografi och dalgångens
bredd. Sand- och siltskikt förekommer i lerlagren och är vanligen mäktigast invid dalsidan
och tunnar ut i riktning mot älven. Leran överlagras i huvudsak av torrskorpelera med
mäktigheter varierande mellan några decimeter upp till flera meter, med de största mäktigheterna i områden med höga strandbrinkar i huvudsak i området mellan Lilla Edet och
Trollhättan. I den södra delen av älven, nedströms Garn (sektion 41/000), finns på de flesta
platser grova sediment under leran. Enligt Klingberg (2006) saknas dessa nästan helt för
den norra delen av älven.
Lerans odränerade skjuvhållfasthet är i de övre delarna av dalgången, från Vargön ner till
Lilla Edet, låg till medium (klassificering enligt Larsson, 2009). Från Lilla Edet och söder
ut är skjuvhållfastheten allmänt i intervallet mycket låg till medium men områden med
extremt låg hållfasthet förekommer. Längs Nordre älv har värden på den odränerade hållfastheten som är mycket låga till medelhöga uppmätts.
I de norra delarna är leran överkonsoliderad förutom i området närmast Vargön där den är
normalkonsoliderad (klassificering enligt Larsson, 2008) men överkonsolideringen minskar söder ut för att från och med området kring Lilla Edet och till havet vara normalkonsoliderad.
Kvicklera och högsensitiv lera förekommer längs i stort sett hela älven med den största
förekomsten mellan Vargön och några kilometer söder om Lilla Edet. Från Garn (sektion
41/000) och till Bohus är leran i huvudsak mellansensitiv men kvicklera förekommer
lokalt. För området kring Nordre älv och för Göteborgsgrenen är leran mellansensitiv till
högsensitiv och kvicklera förekommer exempelvis vid Agnesberg och Lärje.

3.4

Erosionsprocesser

Med erosion avses den process som leder till förlust av material från ett specifikt område
på stranden och botten i vattendrag och längs kuster. Den motsatta processen kallas sedimentation (eller ackumulation). Erosion och sedimentation är ständigt pågående naturliga
processer i landskapet. Den naturliga balansen kan störas av mänskliga aktiviteter, exempelvis genom konstruktioner i vatten, fartygstrafik, avverkning av strandnära skog m.m.
Under vissa betingelser sker mer omfattande erosionsangrepp, t.ex. längs kuster vid stormar eller vid höga flöden och vattennivåer i vattendrag och sjöar.
Det finns olika faktorer som påverkar erosionen. Erosion kan orsakas av vågor genererade
av vinden men de kan även förekomma vid tappning av stora vattenmängder från dammar
eller vid fartygstrafik. Strömmande vatten kan medföra erosion i vattendrag och på angränsande stränder. Erosion kan också uppkomma av nötande is från istäcken och isdämmor som utbildats i samband med vårflöden i vattendrag. Inre erosion kan förekomma i
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finkornig friktionsjord genom att grundvattenströmmar för med sig partiklar och på så sätt
orsakar materialvandring. Erosion från is och inre erosion behandlas inte i denna utredning.
Om det inom ett visst avgränsat område råder jämvikt mellan eroderat och avsatt mängd
material sägs området vara stabilt från erosionssynpunkt. Vid en nettoförlust av material är
området utsatt för erosion och i motsatt fall sker en ackumulation/sedimentation av material.
När vatten strömmar över botten uppkommer friktion mellan vattnet och botten och det
bildas en vertikal gradient i strömhastigheten eftersom hastigheten närmast själva botten är
noll. Friktionskrafter mellan vattnet och botten är proportionella mot gradienten av strömhastigheten. Gradientens storlek beror främst på hur snabbt vattnet strömmar, men även på
hur jämn botten är, där en jämnare botten ger mindre motstånd. Detta kallas bottenmaterialets råhet som för vattendrag ofta uttrycks i form av Mannings tal, M. Friktionskraften mot
botten räknat per ytenhet kallas bottenskjuvspänning. En närmare beskrivning av processer
vid erosion i vattendrag finns i Andersson et al. (2008).
I ett vattendrag beror erosionen huvudsakligen av vattenhastighetens storlek samt av det
eroderade materialets egenskaper. I Figur 3-5 framgår att fraktioner mellan grovsilt och
mellansand utgör de mest lätteroderade jordarterna vid ett visst flöde.

Figur 3-5. Förutsättningar för erosion, transport och sedimentation vid olika flöden och jordarter (Hjulström, 1935).

De eroderade partiklarna förs nedströms av det strömmande vattnet. Fina partiklar (fraktioner från lera till finsand) transporteras genom suspension i vattenmassan. Större partiklar rullar eller hoppar längs botten i kontakt med varandra, vilket benämns bottentransport.
Om friktionsmaterial förekommer på ytan av kohesivt material och partiklar rör sig i kontakt med det underliggande materialet bidrar detta till ytterligare nötning av de underliggande sedimenten och denna process kallas korrasion. På flera sträckor längs älven förekommer tunna lager av sand och grus som samlas i längsgående nednötta fåror mellan
kvarstående plintar av kohesionsmaterial. Detta finns beskrivet av Sundborg & Norrman
(1963).
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Det är dock inte enbart det strömmande vattnet som verkar eroderade i och omkring ett
vattendrag. Vind- och fartygsgenererade vågor påverkar grundare partier samt strandzonen
och nederbörd, ytavrinning och tjällossning påverkar strandbrinkarna.
I en rapport om erosion i vattendrag (Andersson et al., 2008) anges att i vattendrag där
strandbankarna har en hög andel silt- och lersediment, som i Göta älv, är erosionen på
grund av direkt påverkan från vattenströmning (bottenskjuvspänning) försumbar jämfört
med den erosion som uppkommer genom skred, ras och yterosion.
Uppströms Lilla Edet sker erosion främst i form av stranderosion, vilket resulterar i de
ravinformationer som karakteriserar området. Söder om Lilla Edet är strandbankarna lägre
och här dominerar istället bottenerosionen. Lokalt kan korrasionen från de ytliga sandskikten vara viktigt, men i de översiktliga beräkningar av materialtransporten som utförts i
denna utredning kan denna process endast beskrivas genom modifierade koefficientvärden.
En mer detaljerad beskrivning av de processer som styr erosion i vattendrag hänvisas till
den fördjupade studie av erosionsförhållanden som utförts inom Göta älvutredningen (Rydell et al., 2011c)

3.5

Erosionsmönster i Göta älv

Med erosionsmönster avses nedan de nettoförändringar i bottentopografin som erosionen
leder till. Inom denna utredning har ingen detaljerad studie utförts av de lokala erosionsmönster som förekommer i Göta älv. En undersökning av älvens bottnar utfördes och rapporterades av Sundborg & Norrman (1963).
Erosionsmönster och sedimenttransport påverkas också av muddringsarbeten och deponering av muddermassor. Muddringar medför ökad spill och ökad transport av sediment i
älven. Det dumpade sedimentet är också känsligt för erosion och kan medföra ökad sedimenttransport tiden efter dumpningen. I en sammanställning av Norrman (2008) anges att
i storleksordningen 20-25 % kan avgå i suspension så muddring och deponering utförs i
älvens strömmande vatten.
Ett antal företeelser har också observerats i det underlag som har tagits fram av Sveriges
Geologiska Undersökning (SGU) och Marin Miljöanalys (MMA) i form av sidescan sonar
och multibeam-analyser. Några exempel på hur botten varierar finns i Figur 3-6.
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Figur 3-6. Exempel på mönster i Göta älv, observerade i Sidescan Sonar-bild. Överst t.v: Undervattenskred i släntfot (vid Skaddebacken). Överst t.h: Randigt mönster i älvbottnen, eventuellt orsakad av korrasion eller fartygstrafik (vid Ödegärdet). Nedan t.v: Vandrande sandvågor
ovanpå finsediment (vid Nol). Nederst t.h: Tunna sandskikt ovan lera (vid Lärje) (arbetsmaterial till Klingberg et al., 2006)

3.6

Tidigare skred och skredärr

Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredkänsliga områden och årligen inträffar mellan
tre och fem skred i anslutning till älven. De flesta skred är relativt små men de större kan
få stora konsekvenser för människor, bebyggelse och infrastruktur. Det äldsta dokumenterade skredet är Jordfallet vid Bohus som sannolikt inträffade någon gång på 1200-talet.
Under de senaste hundra åren märks Surteskredet (1950), Götaskredet (1957) och Agnesbergsskredet (1993). För mer detaljer om de skred som har inträffat i Göta älvdalen hänvisas till SGI skreddatabas (SGI, 2011).
Skreden har betydelse för den mängd sediment som transporteras längs älven. Vid större
skred dämmer ofta skredmassorna upp älven och förändrar vattenhastighet och erosionspåverkan. Skredmassorna är lösare än omgivande jord och eroderas snabbare och
stora mängder sediment kan transporteras från sådana områden.
Anledningarna till att Göta älvdalen är så hårt drabbad av skred beror främst på förekomsten av lös lera till stora djup. Skredens storlek kan i vissa fall bli omfattande speciellt i
områden med kvicklera, som innebär att lersedimenten vid störning eller omrörning får
mycket låg hållfasthet.
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En annan viktig orsak till den höga skredfrekvensen är naturligtvis älven i sig själv. Genom sitt lopp eroderar den kringliggande sediment och skapar de nivåskillnader som riskerar att initiera ett skred. Vidare skapar flödesvariationer, naturliga som antropogena, inte
bara skillnader i erosionen utan även i t.ex. grundvattentryck och vattenmassan som verkar
som mothållande faktor.
Slutligen ligger Göta älvdalen i en expansiv region med omfattande bebyggelse och infrastruktur. Detta medför ofta ökade belastningar på jorden, som kan öka risken för skred
men också att konsekvenserna blir större när väl ett skred inträffar.
Skred som inträffar ovan vattenytan syns tydligt och kan leda till olika typer av åtgärder.
Däremot är skred som inträffar i slänter under vattenytan svåra att upptäcka. Indikationer
på att ett sådant skred inträffat är t.ex. grumligare vatten genom ökad sedimenttransport i
älven eller genom att skredmassor förhindrar sjöfarten. I utredningen har inträffade skred i
slänter ovan och under vattenytan inventerats och två exempel på skred visas i Figur 3-7.

Figur 3-7. Ärr efter ett skred ovanför vattenytan nedströms Slumpåns mynning (bilden t.v.)
samt ärr efter ett undervattenskred vid Uttersåker, söder om Hjärtum (t.h.). (SGI, 2011).

3.7

Slutsatser och diskussion

I Göta och Nordre älvs dalgångar består de lösa jordlagren i huvudsak av lera med varierande mäktighet och hållfasthet. Bottensedimenten utgörs huvudsakligen i älvfåran av glacial lera och över denna finns ställvis relativt tunna lager av postglacial lera och sand.
Området uppströms Trollhättan karakteriseras av bottenprofiler med stora nivåskillnader
men med relativt svaga lutningar som nedströms Trollhättan blir brantare. Nedströms Lilla
Edet blir slänterna flackare och mellan Bohus och Göteborg blir terrassplanet under vattenytan nära stränderna längre. I Nordre älv saknas ofta undervattensterrasser helt.
De erosionsprocesser som verkar i Göta älv är mycket komplexa och de lokala effekterna
är svåra att förutsäga utan omfattande fältundersökningar och observationer under en lång
tidsperiod.
Skred och ras inträffar regelbundet i Göta älvdalen. Stabilitetsproblemen orsakas ofta av
erosion men likväl kan förloppet vara det omvända, dvs. skred och ras i strandbankar ovan
och under vattenytan medför erosion och sedimenttransport.
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4
4.1

HYDROLOGISKA OCH METEOROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Klimatförändringar i Göta älvdalen

Som underlag för Göta älvutredningen har SMHI utfört en utredning om framtida klimatförhållanden (Bergström et al., 2011). I detta kapitel finns en sammanställning av de hydrologiska och meteorologiska förhållanden som har betydelse för erosionsförhållanden i
älven, främst ändrad nederbörd och vattenflöden.
För att få en översiktlig bild av framtidens klimat använder man sig av globala klimatmodeller (GCM). För mer detaljerade regionala analyser krävs en bättre beskrivning av detaljer som påverkar det regionala klimatet. Modellerna drivs bland annat med antaganden om
framtidens utsläpp av växthusgaser, så kallade utsläppsscenarier. I klimatanalysen har använts upp till 16 sådana scenarier.
4.2

Förändring av nederbörd

Med utgångspunkt från klimatscenarierna har den framtida nederbördsutvecklingen beräknats. Som framgår av Figur 4-1 kan förväntas en gradvis ökning av nederbörden under de
kommande 90 åren med ca 20-30 % högre nederbörd vid seklets slut jämfört med dagens
förhållanden (referensperiod 1961-1990). Men resultaten visar också på stor spridning.
Det bör också noteras att under samma tid visar klimatberäkningarna att årsmedeltemperaturen ökar med 4-5oC, vilket innebär att även avdunstningen ökar.

Figur 4-1. Den framtida beräknade nederbördsutvecklingen i Göta älvdalen för hela året baserat på 16 klimatscenarier. I figuren finns även observationer för samma område hämtade från
PTHBV-databasen. De olika skuggningarna avser uppifrån och nedåt, maximivärdet, 75% percentilen, medianvärdet (svart linje), 25% percentilen och minimivärdet av årsnederbörden från
samtliga klimatberäkningar (Bergström et al., 2011)
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4.3

Flöden i Göta älv

Avgörande för erosionen i älven är vattenflödena från Vänern till havet. Den förväntade
ökade nederbörden innebär konsekvenser för vattenståndet i Vänern och en ökad tappning
kan bli nödvändig för att begränsa skador kring Vänerns stränder. Vänerns framtida nivåer
och tappningen till Göta älv har studerats i en separat utredning (Bergström et al., 2010).
Resultaten har använts i föreliggande rapport för att beräkna frekvenser av framtida tappningar i älven.
Den reglering av Vänern som gäller enligt vattendom från 1937 utgör en avvägning mellan
olika intressen uppströms och nedströms. Den innebar en minskning av de högsta vattenstånden i Vänern men fick en stor effekt på vattenföringen i Göta älv, som nu kom att utnyttjas för vattenkraftproduktion. Detta framgår av
Figur 4-2, som visar dygnsvärden på vattenföring i m3/s för Vänerns utlopp till Göta älv
under perioden 1846-2005.

Figur 4-2. Vattenföring i m3/s vid Vänerns utlopp (Vargöns kraftverk) under perioden 18462005. (Bergström et al., 2011)

Vattendomen för Vänern innehåller en rad bestämmelser för vattenhushållningen och såväl dämningsgräns som sänkningsgräns varierar över året. Efter regleringen är vattenföringen i älven såväl högre som lägre men uppvisar också snabbare variationer. Den högsta
tillåtna tappningen i Göta älv är drygt 1030 m3/s och avsikten med tappningsbegränsningen är att undvika skador av skred och översvämningar längs älven. Detta är en unik bestämmelse, som gör att Vänerns vattenstånd kan stiga mycket högt under långvarig hög
tillrinning. Det vanliga är att tappningsförmågan hos en sjö ökar efterhand som nivån stiger, men så är alltså inte fallet för Vänern. Göta älvs medelvattenföring är ca 550 m3/s.
Under hösten 2000 och vintern 2001 var vattenståndet i Vänern extremt högt och länsstyrelsen tog tillfälligt över ansvaret för tappningen från Vänern och ålade Vattenfall att öka
tappningen till mer än vad vattendomen medgav, tidvis nästan 1200 m3/s.
För att undvika översvämningsproblem nedströms Lilla Edet finns det också bestämmelser
som begränsar tappningen vid höga vattenstånd i havet. Det finns också regler vid lågvatten bl.a. för att säkerställa vattenstånden för sjöfartens behov och för att undvika saltvatteninträngning från havet upp i Göta älv. Sedan hösten 2008 tillämpar Vattenfall en ny

23 (104)

Göta älvutredningen – delrapport 1

strategi för tappningen från Vänern som väntas ge lägre vattenstånd i Vänern speciellt vid
långvarig och extrem nederbörd. En sammanställning av bestämmelser för gällande vattennivåer har gjorts inom Göta älvutredningen (Rydell et al., 2011a).

4.4

Framtida flöden i Göta älv

Klimatförändringarna väntas även leda till en förändrad årsrytm för tillrinningen till Vänern i framtiden. Av Figur 4-3 framgår att den framtida tillrinningen beräknas öka alltmer
under vinterhalvåret samtidigt som den minskar under sommaren och våren. Detta innebär
också att vattenflödena i Göta älv förändras i framtiden så att högre flöden förekommer
under längre perioder, vilket leder till ökad erosion. Vilka flöden som kommer att avledas
beror slutligen på valda tappningsstrategier.

Figur 4-3. Förändring av tillrinningens årsrytm till Vänern enligt klimatscenarierna och simuleringar med HBV-modellen för perioderna 2021-2050 respektive 2069-2098 i relation till referensperioden 1963-1992. Det grå skuggade området omfattar referensperiodens variationsbredd
(75% percentilerna av maxvärdena respektive 25% percentilerna av minvärdena) och det rosa
området avser motsvarande för klimatscenarierna. De heldragna linjerna representerar respektive medelvärde (Bergström et al., 2011).
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Framtida vattenflöden till Göta älv beror av tillrinningen till Vänern. Tillrinningen har
sammanställts för ett stort antal klimatscenarier och med utgångspunkt från dessa har
tappningsberäkningar utförts för Göta älv. Beräkningarna har genomförts i stort sett enligt
den tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 2008. Det har dock inte varit möjligt att
ta hänsyn till de hydrologiska prognoser som ingår i tappningsstrategin, vilket dock bedöms vara av relativt liten betydelse för det kvalitativa resultatet. Resultatet i form av antal
dagar per år med hög respektive låg tappning redovisas som så kallade Box and whiskersdiagram i Figur 4-4, Figur 4-5, Figur 4-6 respektive Figur 4-7. För hög tappning redovisas
antal dagar per år högre eller lika med 870 m3/s, 1030 m3/s och 1200 m3/s. För låg tappning redovisas antal dagar med en tappning av 170 m3/s, vilket är den lägsta tappningen
enligt den tillämpade tappningsstrategin.

Figur 4-4. Box and whiskers-diagram över antal
dagar med tappning högre eller lika med 870 m3/s
från Vänern enligt dagens vattendom och den
tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten
2008. Inom de färgade rektanglarna ligger 50 %
av beräkningarna. Staplarna representerar maxoch minimivärden Strecket i mitten avser medianvärdet. (Bergström et al., 2011).

Figur 4-5. Box and whiskers-diagram över antal
dagar med tappning högre eller lika med 1030
m3/s från Vänern enligt dagens vattendom och
den tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 2008. Inom de färgade rektanglarna ligger
50 % av beräkningarna. Staplarna representerar max- och minimivärden. Strecket i mitten
avser medianvärdet. (Bergström et al., 2011).
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Figur 4-6. Box and whiskers-diagram över antal
dagar med tappning lägre eller lika med 170
m3/s från Vänern enligt dagens vattendom och
den tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 2008. Inom de färgade rektanglarna ligger
50 % av beräkningarna. Staplarna representerar max- och minimivärden. Strecket i mitten
avser medianvärdet. (Bergström et al., 2011)

Figur 4-7. Box and whiskers-diagram över antal
dagar med tappning högre eller lika med 1200
m3/s från Vänern enligt en hypotetisk ändrad
vattendom och tappningsstrategi med en maxtappning på 1200 m3/s redan vid dämningsgränsen. Inom de färgade rektanglarna ligger 50 %
av beräkningarna. Staplarna representerar
max- och minimivärden. Strecket i mitten avser
medianvärdet. (Bergström et al., 2011)

Resultaten visar tydligt att både höga och låga tappningar från Vänern kommer att bli vanligare om klimatet utvecklas så som det beskrivs av klimatscenarierna. Slutsatsen gäller
för såväl de beräkningar som representerar den tappningsstrategi som avser dagens förhållanden som en hypotetisk strategi för en betydligt ökad maximal tappning.
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4.5

Vattenföring i biflöden längs Göta älv

Nedströms Vänersborg tillkommer ett antal mindre vattendrag och några medelstora (Säveån, Slumpån och Mölndalsån) innan Göta älv når havet. Några av de viktigaste av dessa
redovisas i Figur 4-8.

Figur 4-8. De viktigaste vattendragen som rinner till Göta älv på sträckan från Vänersborg till
havet. (Bergström et al., 2011)
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I Tabell 4.1 redovisas flödesstatistiken för de vattendrag där sådan finns tillgänglig.
Tabell 4.1. Flödesstatistik för de vattendrag som rinner till Göta älv på sträckan från Vänersborg till havet. Värden inom parentes har tagits fram genom arealbaserad proportionering mellan aktuellt område och motsvarande uppgifter från Slumpån. I tabellen redovisas medelvattenföring, medelhögvattenföring och 100-årsflödena. (Bergström et al., 2011).
Areal
km2

MQ
m3/s

MHQ
m3/s

Q100
m3/s

Slumpån

396

4,9

32

66

Grönå

197

2,6

20

45

Lärjeån

113

1,8

13

33

Stallbackaån

79

(1,0)

(6,4)

(12,7)

Sollumån

36

(0,4)

(2,9)

(6,0)

Säveån

1750

25,1

81

165

Mölndalsån

267

4,7

19

40

Vattendrag

Som framgår av tabellen har dessa vattendrag väsentligt mindre vattenföring än Göta älv.
För Grönån, Slumpån, Säveån och Mölndalsån har 100-årsflöden beräknats i ett förändrat
klimat. Variationen mellan olika scenarier är betydande i det aktuella området, samtidigt
som en viss ökning av de genomsnittliga 100-årsflödena kan förväntas i de flesta fall. Det
är rimligt att utifrån detta material anta att storleken på 100-årsflödena ökar med i medeltal
5-10 % under ett sekel i det aktuella området. Spridningen är dock stor och det nu tillgängliga materialet tillåter inte större noggrannhet i bedömningen.

4.6

Framtida havsnivåer

Vattennivåer i havet påverkar möjligheterna att tappa vatten från Vänern. På grund av
landhöjningen förändras hela tiden förhållandet mellan land och havsnivå. Den globala
havsnivån stiger för närvarande med nästan samma belopp som landhöjningen i Göteborg,
dvs. med ca 3 mm/år.
I klimatanalysen har gjorts en genomgång av en stor mängd internationella studier och det
har konstaterats att bedömningarna av havets framtida nivåer varierar avsevärt samt att de
regionala skillnaderna är stora. Bedömningen är att havets nivå i Göteborg kommer att öka
med ca 0,3 m till år 2050 och omkring en meter till år 2100. Genom landhöjningen kommer effekten att reduceras enligt Figur 4-9.
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Figur 4-9. Nettohöjning av havet i Göteborg fram till 2100 under antagande av en global havsnivåhöjning på 0,3 m till år 2050 respektive 1 meter till år 2100 räknat från referensåret 1990.
(Bergström et al., 2011).

Kortvariga extrema vattenstånd är oftast kopplade till stormar. Eftersom befintliga regionala klimatscenarier inte ger någon entydig bild av hur dessa utvecklas så finns det för
närvarande inget underlag för rekommendationer om hur hänsyn skall tas till ändrad
stormintensitet eller stormfrekvens och därmed sammanhängande höga vattennivåer i ett
framtida klimat i Göteborgsområdet.
För samhällsplaneringen är perioden bortom år 2100 också av intresse. I vissa internationella utredningar anges havets fortsatta stigning i vissa studier till 2-4 meter. Osäkerheten
är dock mycket stor eftersom framtida utsläpp och en rad återkopplingsmekanismer, som
endast är lite kända, påverkar beräkningarna.

4.7

Slutsatser och diskussion

Klimatscenarier visar att en ökad nederbörd kan förväntas i framtiden. Detta leder till att
ökade vattenflöden behöver avledas via Göta älv. Den säsongsvisa fördelningen av flödena förändras också med högre flöden under större delen av året. Såväl höga som låga
tappningar från Vänern kommer att bli vanligare om klimatet utvecklas så som det beskrivs av klimatscenarierna. Det innebär att en ökad erosion kan förväntas till följd av
högre vattenflöden men också genom att höga flöden kommer att ha längre varaktighet
under året.
Vattennivåer i havet påverkar möjligheterna att tappa vatten från Vänern. Bedömningen är
att havets nivå i Göteborg kommer att öka med ca 0,3 m till år 2050 och omkring en meter
till år 2100.
Resultaten från klimatanalysen har använts vid beräkningar av framtida erosion i kapitel
13.
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5

5.1

EROSIONSSKYDD

Utbyggnad av erosionsskydd

I en tidigare utredning som genomfördes avseende stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen
(Götaälvskommittén, 1962) rekommenderades förstärkning genom avschaktning samt
utbyggnad av erosionsskydd för vissa delsträckor. Under mitten av 1960-talet utfördes
därför erosionsskydd för stränder vid Intagan-Torp, nedströms Ströms sluss och vid Smörkullen i Lilla Edet. Under 1970-talet kompletterade Vattenfall genom Trollhätte kanalverk
systematiskt erosionsskydden på kvarvarande älvsträckor där aktiv stranderosion förekom.
Därmed har i stort hela älven försetts med erosionsskydd i form av strandskoning.
Det har inte varit möjligt att finna någon dokumentation av hur skydden anlagts, varken
inom vilka områden de anlagts eller hur långt skydden lades ut under vattenytan. Skydden
utfördes genom att sprängsten lades ut på strandbankarna, se Figur 5-1.

Figur 5-1. Erosionsskydd vid Intagan (söder om Trollhättan). Foto: SGI

Figur 5-2 visar schematiskt skyddens planerade utformning. Någon uppföljning av skyddens verkliga utseende har inte gjorts. Detta innebär att det saknas kunskap om vilka delar
av slänterna under vatten som är skyddade liksom i vilken utsträckning strandskoningen
har glidit ned längs slänterna.
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Figur 5-2. Schematisk bild över de planerade erosionsskydden längs Göta älv som anlagts under 1970-talet.

5.2

Inspektion och inventering av erosionsskydd

I Sjöfartsverkets regi genomförs årligen en resa med båt längs älven för att undersöka erosionsskyddens beskaffenhet, läge och nivåer. Konstaterade förändringar och behov av åtgärder sammanställs som underlag för eventuella kompletteringar av erosionsskydden.
I samband med inspektionsresan på försommaren 2010 utfördes en okulärbesiktning och
inmätning av befintliga erosionsskydd. Inventeringen omfattade de skydd som var tillgängliga ovan vattenytan. Utifrån den undersökningen konstateras att det generellt sett
finns erosionsskydd på båda sidor om älven längs sträckan Trollhättan – Älvängen, även
om det förekommer sträckor där skydd saknas, främst på den östra sidan. Uppströms
Trollhättan samt längs sträckan Bohus – Lärjeholm finns erosionsskydd endast på älvens
östra sida. Exempel på erosionsskyddets utbredning längs älven framgår av Figur 5-3. Utöver anlagda erosionsskydd utgör sträckor där vass förekommer ett skydd mot erosion. I
samband med islossning kan emellertid stora delar av vassområden ryckas loss och blottlägga slänter mot erosion.
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Figur 5-3. Exempel på erosionsskyddets utbredning, strax nedströms Intagan
(lila-svart-streckad linje). I bakgrunden syns jordartskartan där rött antyder
berg, orange sand samt gult lera. Bakgrundskarta © Lantmäteriet

Erosionsskydden ägs och förvaltas av Vattenfall och Sjöfartsverket. Årliga inspektioner
utförs av de delar som ligger ovanför vattenytan och reparationer utförs vid behov. Längs
älven förekommer även ställvis privat anlagda erosionsskydd. Dessa omfattas inte av
ovanstående inventering.
Kunskapen om erosionsskyddens utbredning under vattenytan är i stort okänd. I samband
med den maringeologiska utredningen (Klingberg et al., 2006) utfördes bottenundersökning med sidescan sonar. I dessa bilder kan förekomst av erosionsskydd identifieras på
stora delar av älven. Ett exempel från en älvsträcka nedströms Slumpån visas i Figur 5-4.
På vissa sträckor framgår att erosionsskydden förflyttats in mot djupfåran. En bedömning
är att strandskoningen glidit ner längs slänten efterhand. Detta kan vara en följd av erosion
i underkanten av strandskoningen.
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Figur 5-4. Sidescan sonar-bild från ca 24/200, strax nedströms Slumpåns mynning. I bilden
syns erosionsskyddet tydligt som en svart linje i bildens nederkant. En del av erosionsskyddet
kan ha rasat eller glidit ut mot farleden, vilket den lokala utbuktningen i den vänstra delen av
bilden indikerar. Den blå linjen visar vattenlinjen (arbetsmaterial, Klingberg et al., 2006).

5.3

Slutsatser och diskussion

Stora delar av Göta älvs stränder skyddas sedan 1970-talet av strandskoning. En okulärbesiktning och inmätning av befintliga erosionsskydd har utförts av de skydd som var tillgängliga ovan vattenytan. Det har emellertid inte gjorts någon uppföljning av strandskoningens status under vattenytan.
Erosionsskyddens läge och kondition under vattenytan är därför i stort okänd men undersökningar med sidescan sonar antyder att skyddet på flera ställen kan ha glidit ut mot djupfåran. Detta innebär att dels skydd saknas på den plats där det erfordras, dels att slänten
tillförs en belastning vilket riskerar att initiera skred. Det är därför av stor vikt att en inventering av erosionsskydden utförs även under vattenytan och vid behov kompletteringar
läggs ut.
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6
6.1

UNDERSÖKNING AV BOTTENFÖRHÅLLANDEN
Inventeringar och undersökningar

I syfte att beskriva de bottenförhållanden i Göta älv som har betydelse för erosionen har
olika undersökningar utförts. Inledningsvis har tidigare utredningar inventerats och material från dessa sammanställts. Dessa har även legat till grund för kompletterande undersökningar. De förhållanden med betydelse för erosion och sedimenttransport som undersökts i denna utredning har omfattat sedimentens egenskaper, batymetriska och hydrauliska förhållanden.
I detta kapitel redovisas kortfattat de undersökningar av bottenförhållandena som utförts
och resultaten från dessa. Batymetriska förhållanden redovisas i kapitel 7, hydrauliska
förhållanden i kapitel 8 och sedimenttransport i kapitel 10.
Mer detaljerade redovisningar av utförda fält- och laboratoriearbeten finns i separata rapporter. I en fördjupningsstudie har bland annat studerats vilka metoder som finns tillgängliga och som kan vara lämpliga att använda för bestämning av erosionsförhållanden (Rydell et al., 2011c).
Utredningen om bottenmaterialets erosionskänslighet har varit översiktlig, vilket innebär
att undersökningar i fält och på laboratorium endast kunnat utföras punktvis i några områden. Vidare har det inte funnits resurser att göra undersökningar av alla förhållanden med
betydelse för erosion och sedimenttransport utan här har använts resultat från tidigare utredningar. Det gäller bland annat detaljerade morfologiska undersökningar inklusive provtagning av sediment och sedimentologiska undersökningar. De maringeologiska förhållandena har bedömts utifrån befintligt material med vissa kompletteringar. Erosionsskyddens
status och utsträckning under vattenytan har inte heller kunnat undersökas.
Vid möte med erosionsutredningens Expertgrupp diskuterades uppläggning och omfattning av undersökningar av erosionspåverkande förhållanden. En strategi valdes där inledningsvis ett provtagningsprogram genomfördes för att få en orienterande bild av älvens
bottensediment och dess egenskaper som sedan varit underlag för kompletterande undersökningar. Dessa har därefter genomförts separat eller i samband med andra undersökningar, t.ex. geotekniska undersökningar.

6.2

Inventering av tidigare utredningar

Tidigare utförda geotekniska undersökningar i Göta älvdalen har inventerats och relevanta
uppgifter sammanställts. Uppgifter som varit användbara för bedömning av erosionsförhållanden har hämtats från äldre geotekniska undersökningar. En sammanställning av dessa finns i en särskild markundersökningsrapport, MUR (Blied och Rydell, 2011).
Utöver de geotekniska undersökningarna har även andra utredningar och undersökningar
använts inom denna utredning, exempelvis mätning av bottennivåer, geologiska förhållanden och hydrologiska förhållanden. Dessa redovisas i under andra kapitel i denna utredning.
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6.3

Sedimentens egenskaper

Olika typer av undersökningar har utförts för att bestämma de egenskaper hos bottensediment och som har betydelser för erosion, sedimenttransport och sedimentation.
Ytsedimentprovtagning
Inledningsvis genomförde SGI en översiktlig provtagning av ytliga sediment. Provtagningen gjordes från båt i totalt 15 sektioner nedströms Trollhättan. Provtagningen har utförts med en så kallad Ekmanhuggare respektive Beeker. Proven har bedömts okulärt i
fält, se Figur 5-5, och på flertalet har rutinundersökning utförts vid SGI:s geotekniska laboratorium.
Resultatet visade en något ökad andel av finkorniga ytsediment i nedströms riktning i Göta
älv. Mellan Trollhättan och Lilla Edet innehöll proven huvudsakligen gyttja och silt, med
undantag av en sektion som i sin helhet utgjordes av sand. Nedströms Lilla Edet bestod
material av lera och sand. Resultaten redovisas i markundersökningsrapporten (MUR).

Figur 5-5. Prover från sedimentprovtagning vid Älvängen (sektion 53/150). Foto: SGI

Geotekniska undersökningar
Geotekniska undersökningar har utförts i sektioner längs hela Göta älv genom bland annat
sondering och kolvprovtagning från flotte. Kolvprovtagningen, som har utförts i ca 40
punkter i ungefär varannan kilometer längs älven, har första provtagningsnivån på ca 0,51,5 meters djup under älvbotten. Rutinanalyser av upptagna prover har utförts på SGI:s
geotekniska laboratorium.
Prov har emellertid inte kunnat uttas för det översta sedimentskiktet eftersom sedimenten
har varit alltför lösa. Det är dessa sediment som är av betydelse för den initiella erosionsprocessen. Efterhand som erosionen pågår kommer även sediment på större djup att på35 (104)
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verkas. Liksom ytsedimentprovtagningen påvisar dessa kolvprover en något större andel
fastare material i älvens norra del. Uppströms Lilla Edet består ytsedimenten huvudsakligen av lera till lerig silt medan det nedströms blir vanligare med mer gyttjiga fraktioner.
Den uppmätta skjuvhållfastheten sjunker successivt, från ca 35 kPa i norr till ca 15 kPa i
söder. Resultaten redovisas i markundersökningsrapporten (MUR).
Provtagning med Stuttgart-provtagare
Provtagning av bottensediment och laboratorieundersökningar av upptagna prover har
utförts på några platser längs älven. I laboratorieundersökningarna bestämdes värden på de
parametrar som styr erosion och sedimenttransport. Institutet för vattenbyggnad vid Universitetet i Stuttgart har utvecklat ett system för bestämning av kritisk bottenskjuvspänning, densitet samt erosionshastighet på upptagna sedimentprov. Detta så kallade SETEGsystem (Ein Strömungskanal zur Ermittlung der Tiefenabhängigen Erosionsstabilität von
Gewässersedimenten) består av en vattenränna där sedimentprovet placeras och där erosionen av provets överyta mäts och resultatet ges som en funktion av djupet. Provtagning
utförs med öppna plexiglasrör med diameter 130 mm, se Figur 5-6. Mer detaljerad information om metoden finns i fördjupningsstudien (Rydell et al., 2011c).

Figur 5-6. Sedimentprovtagning med utrustning enligt
SETEG-metoden. Foto: SGI
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Sedimentprovtagningen utfördes i Göta älv i två omgångar. Vid ett första provtagningstillfälle testades utrustningen vid två lokaler. Provtagningen utfördes då från en mindre flotte
och provtagningsrören trycktes ned för hand. Resultaten från denna provtagningsomgång
uppvisar en stor spridning i mätvärden vilket kan bero på störning vid provtagning eller
mätfel vid laboratorieundersökningen.
Den andra provtagningsomgången utfördes i samband med de sjögeotekniska undersökningarna och provtagningen utfördes med hjälp av borrbandvagn på flotte. Resultatet från
denna omgång är mer enhetligt. Utifrån detta bedöms ett värde på den kritiska bottenskjuvspänningen i Göta älv ligga kring 0,5 Pa, se Figur 5-7. För mer detaljerade resultat
från SETEG-analysen hänvisas till den särskilda markundersökningsrapporten, (MUR). I
Figur 5-8 ses hur den uppmätta kritiska skjuvspänningen tenderar att öka med djupet.

Figur 5-7. Medelvärdesbildning av uppmätt kritisk bottenskjuvspänning vid varje lokal. De två
avvikande punkterna (>2N/m2) härrör båda från den första provtagningsomgången och är sannolikt felaktiga. Observera att det ej är avståndet mellan lokalerna som redovisas utan bara
deras inbördes ordning i älvens längdriktning.

För att undersöka variation i plan och djup av erosionsparametrarna utfördes en koncentrerad provtagning för ett försöksområde i närheten av Lödöse. Resultaten från detta försöksområde har analyserats och erosionsegenskaper hos bottenmaterialet har jämförts med
geotekniska parametrar samt även använts för en modellering med beräkningsprogrammet
Delft3D-MOR. Resultaten beskrivs närmare i fördjupningsstudien (Rydell et al., 2011c).
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Figur 5-8. Den uppmätta kritiska skjuvspänningen som min-, medel- och maxvärden på olika
djup enligt analys med SETEG-systemet.

Backscatter-analys
I samband med den batymetriska kartläggningen med multibeam-ekolodning i Göta älv
insamlades även uppgifter för analys med backscatter. Det innebär att ett mätfartyg utrustat med ett multibeam-ekolod sänder ut en stor mängd ljudpulser med varierad vinkel.
Ljudpulserna reflekteras mot älvens botten och genom reflektionstiden kan avståndet till
bottnen beräknas och en heltäckande batymetrisk modell i 3D med mycket god upplösning
skapas. När ljudpulsen returneras har den också fått en förändrad amplitud och detta går
att utnyttja för att bestämma sammansättningen av bottnens ytskikt. En låg amplitud indikerar en mjuk botten och en hög amplitud indikerar en hård botten. Det bör observeras att
ytskiktets egenskaper kan bestämmas endast till ca 2 cm djup, vilket innebär att ett tunt
lager av fast material kan finnas på underliggande lösare material.
Mätningarna har kalibrerats efter resultat från ytsedimentprovtagning utförda av SGI, SGU
och Marin Miljöanalys. Dessa provtagningar utfördes emellertid för andra ändamål än för
backscatter-analys, vilket innebär att det finns begränsat underlag för kalibrering. Sedimenten har indelats i fem ytgeologiska klasser. Den ytgeologiska klassindelningen har
utförts av Marin Miljöanalys och avser bottnens översta ytskikt (0-3 cm) enligt Tabell 5.1.
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Tabell 5.1 Den klassning av ytskiktet i Göta älv som använts vid tolkning av backscatterdata.
(Marin Miljöanalys, 2011a)
Bottenklass

Bedömt material

Sannolik botten

Klass 1

Mycket lösa sediment (lergyttja, gyttjelera)

Sedimentationsbotten

Klass 2

Lösa sediment (lera, gyttja, silt, organiskt material)

Sedimentationsbotten

Klass 3

Finsand, silt, hård lera, organiskt material

Blandbotten

Klass 4

Mellansand, grovsand*

Erosions- och/eller
transportbotten

Erosions- och/eller
transportbotten
* Både klass 4 och klass 5 kan innehålla berg och block. Backscatter-värdet för berg och block varierar beroende på materialets struktur samt påväxt av alger. Detta indikeras ofta av ett spräckligt utseende i uppritat
data då värdena varierar mellan klass 4 och 5 (områden med endast data från klass 4 innehåller troligtvis inte
berg eller block).
Klass 5

Grusig sand, grus, sten*

Ett exempel på tolkat backscatter-data redovisas i Figur 5-9. För mer detaljerade resultat
hänvisas till rapporten om ytgeologi (Marin Miljöanalys, 2011a).

Figur 5-9. Exempel på tolkat backscatter-data omedelbart norr om Tjurholmen med bottenklasser enligt Tabell 5.1.

En sammanställning av i vilken utsträckning de olika bottenklasserna förekommer längs
Göta älv och Nordre älv visas i Figur 5-10. Av figuren framgår att grövre sediment förekommer i större utsträckning i norra delarna medan finkorniga och mjuka sediment har
större utbredning i den södra delen. I Nordre älv dominerar klasserna 2 och 3 med omväxlande mjuka och något fastare sediment.
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Figur 5-10. Förekomst av olika backscatter-klasser för olika delområden längs Göta älv och
Nordre älv.

Sidescan sonar
I samband med en maringeologisk kartläggning av Göta älv genomförde SGU mätningar
med bland annat sidescan sonar i farleden. Metoden bygger på att en ljudpuls sänds ut i ett
vattenområde och dess reflektion (ett eko) mäts. Insamlade mätdata genererar bilder av
bottnarna. Ur bilderna kan bedömningar göras av bottnars ytformer, rännor, föremål på
bottnar, sedimentformationer etc. Mer information om metoden finns i fördjupningsstudien (Rydell et al., 2011c).
I den samlade värderingen av erosionsförhållanden har bilder från sidescan sonar använts
för vissa sträckor i älven tillsammans med övriga undersökningsdata. Ett exempel på resultat från sidescan sonar-bild visas i Figur 5-11.
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Figur 5-11. Bottenförhållanden undersökta vid Åkerström med sidescan sonar (arbetsmaterial,
Klingberg et al., 2006).

6.4

Slutsatser och diskussion

Utredningen om bottenmaterialets erosionsegenskaper har varit översiktlig, vilket innebär
att undersökningar i fält och på laboratorium endast kunnat utföras punktvis i några områden. Provtagningar är resurskrävande och det fordras omfattande undersökningar för att i
detalj beskriva erosionsförhållandena. Resultat från tidigare utredningar har använts för
värdering av morfologiska och sedimentologiska förhållanden liksom för de maringeologiska förhållandena. Erosionsskyddens status och utsträckning under vattenytan har inte
heller kunnat undersökas.
Fältundersökningar utgör en viktig grund för värdering av erosionsförhållandena. Inom
denna utredning har ett flertal olika metoder testats, såväl generella skanningar av hela
bottnen som detaljerade punktundersökningar i form av provtagning. Detta angreppssätt
har tillåtit mer kvalificerade generaliseringar av resultatet från provtagningarna än om enbart provtagning skulle ha utförts.
Vid studie av erosionsförhållanden och sedimenttransport är det värdefullt att kunna följa
förändringar över tiden. I denna utredning har det endast varit möjligt att finna mätdata för
några förhållanden, främst förändringar av bottennivåer.
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7

ANALYS AV FÖRÄNDRINGAR AV BOTTENNIVÅER

Förändringar av bottennivåer i Göta älv mellan olika tidpunkter ger information om erosions- och sedimentationsförhållandena i älven. De batymetriska förhållandena har kartlagts genom bottennivåmätningar vid flera tillfällen. Inom Göta älvutredningen har under
2009 utförts en heltäckande mätning med hög upplösning och hög noggrannhet. Mätningen utfördes med multibeam-teknik och omfattning av undersökningen, noggrannhet i mätningar och resultat redovisas i en särskild rapport (Marin Miljöanalys, 2011b).
Vid flera tidigare tillfällen har såväl multibeam-mätningar samt enklare lodningar genomförts och då oftast för delar av älven. I detta kapitel redovisas en sammanfattning av resultaten från de lodningar och jämförelser som utfördes av Sundborg & Norrman (1963).
Vidare har ekolodade sektioner från 1970-talet utförda av Vattenfall jämförts med multibeam-mätningar från 2009 samt mellan multibeam-mätningar från 2003 (Sjöfartsverket,
2003) med mätningarna från 2009. Vidare sammanfattas resultat från observationer under
tiden 1962-1982.
Det finns även äldre mätningar (kontrollpejlingar) utförda av Vattenfall under fem år mellan 1977-1981 för sträckan Bohus-Lärje. Det har emellertid inte varit möjligt att lägesbestämma dessa mätningar för en jämförelse med multibeam-mätningarna 2009.
7.1

Slutsatser från mätningar 1963

Sundborg & Norrman (1963) jämförde lodade sektioner från 1899 med ekolodade sektioner från 1959-1960. Det rådde viss osäkerhet i de äldre sektionernas position i plan, och
noggrannheten i älvens längdriktning bedömdes vara 5-10 m, medan fel tvärs älvens
längdriktning som var större än ett par meter bedömdes vara ovanliga. Bortsett från artificiella ingrepp längs älven iakttogs följande bottennivåförändringar, vilka bedömdes vara
orsakade av naturliga processer:
Uppströms Lilla Edet
•

Till följd av nya regleringsstrategier har älvens vattennivå höjts. Detta
har lett till att ett nytt strandplan utformas. Delar av det material som
eroderat från det nya strandplanet har avsatts på det gamla strandplanet.

•

I några fall har stora skred passerat strandplanet och nått ned i djupfåran
och delvis fyllt ut denna. I några fall tycks den minskade sektionsarean
ha lett till sekundär djuperosion i strömfåran.

•

Någon allmän fördjupning eller uppgrundning av älvfåran har inte iakttagits.
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Nedströms Lilla Edet
•

Stranderosion och större släntskred är inte vanliga.

•

På sträckan Lilla Edet till strax nedströms Göta har många artificiella
ingrepp omöjliggjort analys av naturliga processer.

•

Nedströms Göta har dock påtaglig erosion av djupfåran observerats.
Detta speciellt mellan Dösebacka och Kungälv, vilket bedöms bero på
mer erosionskänsligt bottenmaterial.

•

Göteborgsgrenen var mycket påverkad av muddringsarbete, varför studier av naturliga processer var svåra att göra. I vissa sektioner kunde en
tendens till bottenerosion ses.

Sundborg & Norrman knyter flera av de erosionsprocesser som identifierats till de två regleringarna: dämningen vid Lilla Edet 1916 och Vänerregleringen 1937, vilka båda påverkat hydrauliska och erosionsmässiga förhållanden i älven. Huruvida älven anpassats till de
nya förhållandena och nått någon form av jämviktstillstånd kan Sundborg & Norrman inte
till fullo bedöma. De betonar vikten av uppföljande mätningar för att klargöra detta och för
att följa eventuell fortsatt erosion.

7.2

Observationer 1962-1982

En redovisning av SGI:s verksamhet i Göta älvdalen under perioden 1962-1982 har sammanställts (Lindskog, 1982). En uppföljning av erosionsförloppen har gjorts för delar av
älven. På sträckan Trollhättan-Lilla Edet visar mätningar att strandlinjen förflyttats inåt
land med i genomsnitt 3-4 m vid Torp och 2-3 m vid Hulan under den aktuella perioden.
Någon nämnvärd ändring av bottennivån kunde dock inte konstateras vid pejlingar av älvbottnen för motsvarande älvsträckor.
På sträckan Lilla Edet- Göteborg har stranderosionen mellan Lilla Edet-Garn varit ganska
kraftig med flera släntskred. Nedströms Lilla Edet har pejlingar utförts med sex års mellanrum, vilka visar att någon mätbar erosion inte observerats. Efter ombyggnad av farleden på 1970-talet har erosionsförloppet i älvens Göteborgsgren följts upp med årliga pejlingar under fyra år. Pejlingen har inte gett något entydigt resultat utan älvbottnen har omväxlande legat högre eller lägre jämfört med utgångspejlingen. Det påpekas att mätresultaten beror av noggrannheten i mätutrustningen.

7.3

Använda bottennivåmätningar för analys av förändringar

De bottennivåmätningar som använts i denna utredning presenteras kortfattat i Tabell 7.1.
För mer detaljerad information om mätningarna hänvisas till dokumentation från respektive mätning.
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Tabell 7.1. Översikt av de tre bottennivåmätningar som använts i denna utredning.
Ekolodade sektioner från 1970-talet

Multibeam-mätningar
från 2003

Multibeam-mätningar
från 2009

Vattenfall

Sjöfartsverket

Marin Miljöanalys

Mätt område

Fem mindre områden
längs älven: Intagan,
Smörkullen, Sävholmen, Göta och Garn.

Från Vargön till Göteborg. Mätområdet
sträcker sig en bit
utanför farleden, dock
oftast inte ända in till
älvstranden.

Från Vargön till Göteborg, samt Nordre älv.
Mätområdet går ända
in till älvstranden.

Mätnoggrannhet

Noggrannheten på
djupmätningarna
bedöms vara tämligen hög. Dock har
läget i plan inte kunnat bestämmas med
större noggrannhet
än +/- ca 10 m.

Mätnoggrannheten är
hög både i djup och
plan.

Mätnoggrannheten är
hög både i djup och
plan.

Vattenfall (1978)

Sjöfartsverket (2003)

MMA (2011b)

Utfört av

Mätrapport

7.4

Jämförelse mellan ekolodade sektioner från 1970-talet respektive
multibeam-mätningar från 2003 och 2009

Under 1970-talet utfördes en fördjupning av farleden inom några områden längs älven i
Vattenfalls regi. De muddrade sedimentmassorna deponerades i djupare delar av älven. En
uppföljning av dessa dumpningsområden gjordes genom att ekolodning utfördes vid
dumpningstillfällena 1975 och vid de efterföljande åren 1976 och 1978 som ett led i miljökontrollprogrammet för dessa arbeten (Vattenfall, 1978). Mätresultaten för de fem åren i
slutet av 1970-talet visar ingen entydig bild när det gäller bottennivåns förändring varken i
längdled eller för tvärsektioner.
Mätningarna har funnits tillgängliga i pappersversion och lägen för mätsektioner och nivåmätningar har skannats och anpassats till den höjdmodell som etablerats i Göta älvutredningen. I samtliga mätsektioner från mätningarna på 1970-talet har även redovisats
nivåmätningar från multibeam-mätningen 2009. Avsikten har varit att jämföra förändringar mellan olika tidpunkter.
Mätningarna från 1970-talet visar generellt på liknande bottentopografi som mätningarna
från 2003 och 2009. Nivåskillnaderna mellan 1970-talsmätningarna och mätningarna från
2009 uppgår sällan eller aldrig till mer än en meter. Mestadels verkar nivåskillnaderna
dock vara mindre än en halvmeter. Betonas bör också att noggrannheten i denna jämförelse är begränsad till följd av osäkerhet vid lokalisering av mätsektioner från 1970-talet.
Karaktären på förändringarna verkar vara lokal, dvs. förändringarna sker inte på samma
sätt över stora områden. Förändringarna visar i stället både högre och lägre bottennivåer.
Förändringarna är relativt likartade i de studerade områdena. Nedan illustreras som exempel jämförelserna för området vid Smörkullen.
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Jämförelse av bottennivåmätningar vid Smörkullen
Som ses från höjdkurvorna i Figur 7-1 finns det öster om djupfåran en "undervattensås"
som följer älvens sträckning och väster om djupfåran finns i den södra delen en tydlig hylla.

Figur 7-1. Bottentopografi vid Smörkullen 2009 samt mätsektioner
för ekolodning under 1970-talet. De två blå markerade sektionerna
är sektion 11 (nordligast) och sektion 17 (sydligast).

En jämförelse mellan sektionerna från 1970-talet och mätningar från 2009 visar på små
förändringar. I sektion 11 i Figur 7-2 ses att undervattensåsen är oförändrad och att nivån i
djupfåran inte har förändrats mycket sedan mätningarna 1976 och 1978.
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Figur 7-2. Bottennivåer vid Smörkullen sektion 11 (enligt Vattenfalls benämning) från mätningar under 1970-talet samt från 2009.

Vidare verkar hyllan i den södra delen av området vara opåverkad, vilket illustreras för
sektion 17 i Figur 7-3. Inte heller här har nivåerna i djupfåran förändrats mycket sedan
mätningarna 1976 och 1978.

Figur 7-3. Bottennivåer vid Smörkullen sektion 17 (enligt Vattenfalls benämning) från mätningar under 1970-talet samt från 2009.
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I Figur 7-4 redovisas en jämförelse av bottennivåmätningar från 2003 och 2009. Figuren
visar mestadels relativt små förändringar med antydan till minskad bottennivå i mittfåran
(erosion) och bitvis kraftigt ökad nivå längs kurvans innerkant, innerst på hyllan.

Figur 7-4. Jämförelse av bottennivåer mellan 2003-2009,
där turkost och blått är ökad bottennivå, grått är oförändrad
nivå samt gult och rött är minskad nivå (erosion). (De blå
fälten på ömse sidor om djupfåran är områden där inga
mätningar från 2003 finns.)

7.5

Jämförelse mellan multibeam-mätningar från 2003 och 2009

Förändringar av bottennivåer har beräknats som skillnaden mellan mätningar från 2009
och 2003. Ett nät med rutor med sidmåttet 0,5 m upprättades och skillnaden mellan nivån
för varje ruta beräknades. De beräknade skillnaderna har justerats för ett fel som innebär
att modellen från mätningar 2009 ligger ca 7 cm över modellen från 2003 års mätningar.
Detta observerades i en analys av Tengbert (2011) för slusströsklar och andra fasta punkter
från Vargön till Haj (mellan Lilla Edet och Bohus). I de södra delarna kunde någon förskjutning inte bestämmas, främst på grund av brist på fasta punkter. För att korrigera felet
i de norra delarna, men undvika att introducera nya fel i form av olika korrigeringar i olika
delar, valdes att dra av 7 cm från nivåskillnaden mellan modellerna längs hela sträckan.
Denna korrigering kan eventuell ha lett till en överskattning av bottennivåsänkningar i de
södra delarna av älven.
Jämförelsen mellan mätningarna 2003 och 2009 täcker samma område som mätningarna
2003, dvs. farleden samt ett mindre område längs denna. Detta innebär att stora delar av de
grunda områdena nära stränderna, såväl som hela Nordre älv, inte finns med i denna jämförelse. Två illustrationer av beräknad bottennivåförändring visas i Figur 7-5.
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Figur 7-5. Jämförelse av mätningar av bottennivåer 2003 och 2009. I figuren visas t.v. ett område, i vilken sandvågor transporteras i en mäktig sandavlagring. T.h. visas ett område med vad
som bedöms vara korrasionsmönster på en lerbotten. Blått är högre bottennivå (sedimentation)
och rött lägre bottennivå (erosion).

En sammanställning av hur samtliga förändringar av bottennivåer i jämförelsen är fördelade redovisas i Figur 7-6.
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Figur 7-6. Fördelning av bottennivåförändringar för hela älven mellan 2003 och 2009. Med
”totala antalet” avses det totala antalet beräkningsrutor.

Som ses i figuren är spridningen stor. Medelvärdet i jämförelsen är något negativt (4,5 cm), vilket innebär att det i medeltal skett en sänkning av bottennivån. Tiden mellan
mätningarna 2003 och 2009 är ca 6,5 år vilket innebär att den årliga sänkningen (erosionen) av bottnen sett över hela älvsträckan är 7 mm, vilket överensstämmer med den av
Larson och Hanson (2006) bedömda medelerosionen i älven. Noteras bör dock att bottennivåjämförelsen inte täcker hela älven och att erosion samt sedimentation utanför denna

48 (104)

Göta älvutredningen – delrapport 1

därmed inte finns med i beräkningen. Dessa medelvärden är dessutom direkt beroende av
korrigeringen av förskjutningen mellan höjdmodellerna. Om ingen korrektion gjorts hade
medelvärdena haft omvänt tecken.
För att illustrera skillnaden i bottennivåförändring längs älven visas i Figur 7-7 motsvarande fördelning som i Figur 7-6, men uppdelat på olika delsträckor längs älven.
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Figur 7-7. Fördelning av bottennivåförändringar mellan 2003 och 2009 för olika delsträckor.
Med ”totala antalet” avses det totala antalet beräkningsrutor i respektive delsträcka

Jämförelsen i Figur 7-7 visar att medelvärdet av bottennivåförändringen är mest negativt
(störst erosion) i den sydligaste delsträckan och minst negativt i den nordligaste. Vidare är
också spridningen störst på den sydligaste delsträckan. Resultaten indikerar att bottennivåminskningarna är störst i den södra delen (se dock bedömningen av felet ovan).
För att analysera hur bottennivåerna förändrats i områden med olika typer av bottenmaterial har nivåförändringen uppdelad för de fem backscatter-klasserna enligt kapitel 6 redovisats i Figur 7-8.
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Figur 7-8. Fördelning av bottennivåförändringar mellan 2003 och 2009 i de olika Backscatterklasserna enligt Tabell 5.1.

Medelvärdena i jämförelsen blir något mindre negativa (mindre erosion) med ökad fasthet
i backscatter-klassningen och är närmast noll för områden med mycket grova sediment.
Det är framförallt på vänstra sidan av grafen som skillnader kan ses mellan klasserna. De
mjukare klasserna har större andel stora negativa förändringar än klasserna med hårdare
material. Denna skillnad kan bero på större erosion av mjukare material, men eventuellt
delvis på felaktig korrigering av bottennivåmätningarna i södra delen av älven (där den
största mängden mjuka material återfinns).

7.6

Slutsatser och diskussion

Bedömningar utifrån mätningar visar att det förekommer såväl högre som lägre bottennivåer i älven 2009 jämfört med 2003 . Dessa förändringar verkar dock främst ske småskaligt, med omväxlande ökningar och minskningar av nivåer inom samma delsträcka. Bottennivåförändringarna verkar inte heller vara konstanta över tid utan nivån inom ett visst
område kan minska under en period för att senare öka. Älvens årliga bottnennivåförändringar är dessutom relativt små enligt de jämförelser som gjorts i denna utredning. För att
bestämma förändringar mer detaljerat behöver mätningar utföras vid flera tillfällen med
täta intervall.
Det mönster som framkommer vid analys av olika delsträckor längs älven har ändå bedömts ge en helhetsbild av förändringarna av bottennivåer och därför använts i de fortsatta
bedömningar av erosion och sedimenttransport i älven.
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8

HYDRODYNAMISKA BERÄKNINGAR

Som beskrivits i kapitel 3 beror erosionen av älvens botten och slänter till stor del av de
krafter som uppkommer mellan vattnet och botten, s.k. bottenskjuvspänningar. Dessa
skjuvspänningar beror av älvens flöde, dess form och bottnens karaktär. Förutom direkt
erosionspåverkan från bottenskjuvspänningar finns andra processer som påverkar erosion
och sedimenttransport. Exempelvis kan sand sättas i rörelse vilken i sin tur ofta orsakar
ökad erosion av lerområden, s.k. korrasion. Denna typ av processer är mycket svåra att
kvantifiera och diskuteras inte i detalj i detta kapitel.
SMHI har i samverkan med SGI etablerat en hydrodynamisk strömningsmodell över Göta
älv, från Vänern till havet (inklusive Nordre älv). Resultatet redovisas i en rapport över de
hydrodynamiska förhållandena i älven (Åström et al., 2011). Utredning har omfattat två
huvudsakliga moment:
•

Modellberäkningar av vattennivåer, strömhastigheter och bottenskjuvspänningar i
hela Göta älv och Nordre älv, från Vänern till havet.

•

Ström- och vattenståndsmätningar som används för att kalibrera och validera modellen.
.

Hydrodynamiska processer är mycket komplexa och det är inte praktiskt möjligt att beskriva alla dessa. I denna utredning har bottenskjuvspänningar beräknats som medelvärden
för ytor eller celler med längden 30 m och bredden 10 m.

8.1

Beräkningsmodell

Vid uppsättningen av modellen har Göta älv delats in i tre delsträckor på grund av kraftverken i Trollhättan och Lilla Edet. Att beskriva skillnaderna i vattennivå som uppstår vid
kraftverken är relativt komplicerat, vilket gör att det inte varit aktuellt att etablera en sammanhängande beräkningsmodell som sträcker sig hela vägen från Vänern till havet. Det
första delområdet sträcker sig från Vänern till Trollhättan, det andra från Trollhättan till
Lilla Edet och det tredje delområdet från Lilla Edet till havet. Var och ett av det tre områdena har ett eget beräkningsnät med tillhörande djupdata. De tre beräkningsmodellerna har
sina egna randvillkor och körs var och en för sig.
För att beräkna strömmar, vattennivåer och bottenskjuvspänningar har en hydrodynamisk
beräkningsmodell Delft3D från Deltares använts. Modellen arbetar i ett beräkningsnät som
görs detaljerat i områden som bedöms vara cirkulationsmässigt komplicerade, t.ex. skarpa
krökar, och glesas ut i enklare områden som t.ex. raksträckor. Storleksordningen på varje
cell i beräkningsnätet har valts till ungefär 30 x 10 m. För varje cell i beräkningsnätet simuleras strömhastighet, turbulens, vattennivå och bottenskjuvspänning. Beräkningsnätet
täcker förutom själva älven även översvämningsytor på land längs med älven.
Beräkningarna har utförts med ett tvådimensionell (djupintegrerad) modell, eftersom detta
har bedömts ge tillräcklig noggrannhet. Som underlag för detta har en jämförelse gjorts av
resultaten från den tvådimensionella modellen gjorts både mot resultaten från en endimensionell modell (HEC-RAS) och mot resultaten från en tredimensionell uppsättning av
Delft3D. Resultatet visar att den tvådimensionella modellen (Delft3D) är mer lämplig än
HEC-RAS för att simulera vattennivåer, strömmar och bottenskjuvspänningar i Göta älv.
En tredimensionell modell är betydligt mer beräkningstung, dvs. en beräkning tar längre
tid och kräver mer datorkapacitet, än vad en tvådimensionell beräkningsmodell gör. Ju
större modellområdet är desto mer beräkningstung blir modellen. Simuleringar med en
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tredimensionell uppsättning av Delft3D har gjorts på en teststräcka av älven mellan Lilla
Edet och havet. Slutsatsen man kan dra av jämförelsen är att det inte blir några betydande
skillnader för vattennivåer, strömmar och bottenskjuvspänningar mellan de båda modellerna.
Batymetriska förhållanden i modellen är hämtade från den terrängmodell som etablerats
inom Göta älvutredningen. Terrängmodellen utgörs av data på ett rutnät med en meters
sida som sedan har interpolerats till strömningsmodellens beräkningsnät.
Den hydrodynamiska beräkningsmodellen har etablerats för tre delområden: Vänern –
Trollhättan, Trollhättan – Lilla Edet och Lilla Edet – havet. Simuleringar har gjorts för sex
olika vattenflöden från Vänern: 170 m3/s, 550 m3/s, 780 m3/s, 1030 m3/s, 1250 m3/s och
1500 m3/s. Dessa flöden motsvarar tillåtna värden enligt vattendom, medelvattenföring
och flöden som kan komma att uppträda i ett framtida klimat.

8.2

Kalibrering och validering

När en numerisk strömningsmodell ska användas för ett visst område bör alltid en kontroll
av modellresultaten göras mot uppmätta data. För detta syfte har SMHI utfört mätning av
vattenstånd och vattenhastighet (strömmätningar) som använts vid kalibrering och validering av de tre strömningsmodellerna.
För kalibreringen av beräkningsmodellerna för de tre delområdena är det framförallt bottenråheten, i form av Mannings tal, som har justerats. Mannings tal i de tre beräkningsmodellerna valdes initialt efter informationen i en maringeologisk utredning (Klingberg et al.,
2006), men har under kalibreringen justerats så att en korrekt lutning av vattenytan mellan
två peglar uppnåtts. När det gäller områden som inte utgörs av älvbotten, utan t.ex. vass
och erosionsskydd, har lämpliga startvärden på Mannings tal hämtats från rekommenderade värden. Ju mindre skrovlighet botten har desto lägre blir Mannings tal och desto lägre
blir strömningsförlusterna i vattendraget.
Resultaten från kalibreringen och valideringen visar att beräknad och uppmätt strömhastighet ligger inom samma storleksordning och strömriktningarna visar god överensstämmelse. Detta innebär att resultaten från de tre strömningsmodellerna bedöms uppfylla de
precisionskrav som man kan förvänta sig vid simuleringar med numeriska modeller.

8.3

Resultat av beräkningar

Sammanfattningsvis visar resultaten av simuleringarna att bottenskjuvspänningarna varierar från 0,0 – 0,2 Pa upp till cirka 5 Pa i Göta älv. Generellt är skjuvspänningarna högst i
de norra delarna av de tre delområdena och avtar söderut. De högsta skjuvspänningarna
förekommer främst i mindre områden där strömhastigheten ökar på grund av att älven
smalnar av eller blir grundare. Utbredningen av områden med höga skjuvspänningar ökar
då flödet i älven ökar. Vid högre flöden ökar också skjuvspänningen i hela älvfåran. Anledningen till att skjuvspänningarna är högre i de norra delarna av varje delområde är att
strömhastigheterna generellt sett är högre här. Typiska strömhastigheter i de norra delarna
är 0,7 -1,0 m/s och 0,4 – 0,6 m/s i de södra delarna vid flödet 1030 m3/s. Följande resultat
har erhållits för de olika delsträckorna.
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Vänern - Trollhättan
Beräknade bottenskjuvspänningar mellan Vänern och Trollhättan är som lägst 0,0 – 0,2 Pa
och som högst ca 5 Pa. Dessa höga skjuvspänningar förekommer bara vid mycket höga
flöden (1500 m3/s) och i små områden. Vid ett typflöde (780 m3/s) är de högsta skjuvspänningarna ca 2 Pa. De högsta skjuvspänningarna förekommer i de nordligaste och sydligaste delarna av sträckan. Med ett ökat flöde ökar bottenskjuvspänningen i hela området
och områden med sedan tidigare höga skjuvspänningar får ännu högre skjuvspänningar.
Skjuvspänningarna för ett delområde längs sträckan för två flöden framgår av Figur 8-1.

Figur 8-1. Bottenskjuvspänningar för sträckan 0/200 –4/000 mellan Vargön och Gäddebäck för
flödet 780 m3/s (t.v.) och för flödet 1500 m3/s (t.h.). (Åström et al., 2011)

Typiska strömhastigheter (vid flödet 1030 m3/s) på sträckan är 0,6 – 0,7 m/s i älvfåran och
0,3 – 0,4 m/s utåt kanterna.
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Trollhättan - Lilla Edet
Beräknad bottenskjuvspänning mellan Trollhättan och Lilla Edet är som lägst 0,0 – 0,2 Pa
och som högst 6 - 7 Pa. Dessa höga bottenskjuvspänningar förekommer bara vid mycket
höga flöden (1500 m3/s). Vid ett typflöde (780 m3/s) är de högsta bottenskjuvspänningarna
ca 5 Pa. Generellt förekommer de högsta skjuvspänningarna i den norra delen och de lägsta i de södra delarna, så att skjuvspänningen successivt minskar söder ut på sträckan. Med
ett ökat flöde ökar utbredningen av områden med höga skjuvspänningar, samtidigt som
skjuvspänningen i hela älvfåran ökar.
Skjuvspänningarna för ett delområde längs sträckan för två flöden framgår av Figur 8-2.

Figur 8-2. Bottenskjuvspänning för sträckan 23/200 – 27/800 mellan Slumpåns mynning och
strax söder om Hjärtum för flödet 780 m3/s (t.v.) och för flödet 1500 m3/s (t.h.). (Åström et al.,
2011)

Typiska strömhastigheter (vid flödet 1030 m3/s) på sträckan är 0,6-0,7 m/s i älvfåran och
0,3 – 0,4 m/s utåt kanterna. Ett exempel på strömhastigheter och riktning finns i Figur 8-3.
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Figur 8-3. Strömhastighet och riktning för sträckan 15/200 – 15/600 vid Stubbered. Pilarnas
längd visar strömhastigheten och pilarnas riktning visar strömriktningen. (Åström et al., 2011)

Lilla Edet – havet
Beräknade bottenskjuvspänningar mellan Lilla Edet och havet är som lägst 0,0 – 0,2 Pa
och som högst ca 5 Pa. De högsta skjuvspänningarna förekommer i små områden och på
få ställen längs sträckan. Ju högre flödet är desto större är utbredningen av områden med
höga bottenskjuvspänningar, samtidigt som skjuvspänningen i hela älvfåran ökar. De
högsta bottenskjuvspänningarna finns i de norra delarna av sträckan och sedan avtar
skjuvspänningarna successivt söderut ner till förgreningen. Därefter sker inga stora förändringar. Vid ett typflöde (780 m3/s) är skjuvspänningen mellan Lilla Edet och förgreningen
generellt 0,3 – 0,8 Pa, medan den i Göteborgsgrenen och i Nordre älv generellt är 0,0 – 0,2
Pa.
Skjuvspänningarna för ett delområde längs sträckan för tre olika flöden framgår av Figur
8-4.
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Figur 8-4. Bottenskjuvspänningar för sträckan 32/600 – 37/000 mellan Lilla Edet och Göta för
flödet 780 m3/s (överst t.v.), flödet 1030. m3/s (överst t.h.) samt flödet 1500 m3/s (nederst t.v.).
(Åström et al., 2011)
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En betraktelse av flödesfördelningen mellan Nordre älv och Göteborgsgrenen av Göta älv
(där 75 % av flödet går genom Nordre älv och 25 % genom Göta älv) kan leda till att bottenskjuvspänningarna skulle vara högre i Nordre älv än i Göteborgsgrenen, men så är inte
fallet. Jämför man skjuvspänningarna i de två grenarna ser man att de är av samma storleksordning, vilket är en följd av att Nordre älv är bredare än Göteborgsgrenen. Ett exempel visas i Figur 8-5.

Figur 8-5. Bottenskjuvspänning för området runt förgreningen mellan Göta älv och Nordre älv,
samt vid Kungälv för flödet 1500 m3/s, sträckan 63/600 – 67/600/ 101/00. (Åström et al., 2011)

Strömhastigheten är högst i den norra delen av sträckan och avtar successivt ner till förgreningen. Typiska strömhastigheter (vid flödet 1030 m3/s) mellan Lilla Edet och förgreningen är 0,7 – 1,0 m/s, därefter och ner till havet 0,1 – 0,4 m/s.
För att illustrera hur bottenskjuvspänningarna är fördelade längs älven är dessa redovisade
för olika delsträckor i Figur 8-6 för ett flöde på 780m3/s. Delsträckorna är inte desamma
som i den hydrodynamiska modelleringen utan uppdelade enligt uppskattningen av sedimentbudget. Det framgår dock av figuren att det är klart större andel låga bottenskjuvspänningar nedströms Kungälv (Bohus) än i delsträckorna uppströms.
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Figur 8-6. Fördelning av bottenskjuvspänningar för ett flöde på 780 m3/s för olika delsträckor.

För att illustrera hur bottenskjuvspänningarna varierar för de olika flödena är dessa redovisade i Figur 8-7. Fördelningen av bottenskjuvspänningar ser något olika ut för de olika
flödena, generellt sett är dock andelen av en viss bottenskjuvspänning högre för högre
flöde.
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Figur 8-7. Fördelning av bottenskjuvspänningar i älven för de simulerade flödena.
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För att undersöka hur bottenskjuvspänningarna beror av backscatter-klass har en sammanställning gjorts i Figur 8-8 av bottenskjuvspänningarna för flödet 780 m3/s och respektive
bottenmaterial för de fem backscatter-klasserna enligt kapitel 6. Bottenskjuvspänningarna
är något högre i de högre klasserna (4-5), men det är stor spridning i data. Vidare är
skjuvspänningen tämligen likartad i klasserna 1-3, medan det för övriga klasser varierar.
Det framgår också från grafen att den stora andelen bottenskjuvspänningar i spannet 0,10,2 Pa är mest markant i de mjuka klasserna. Detta är rimligt, då lägre bottenskjuvspänningar är att vänta i områden med bottnar klassade som mjuka.
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Figur 8-8. Fördelning av bottenskjuvspänningar i älven vid flödet 780m3/s för olika bottenmaterial indelade i backscatter-klasser.

8.4

Jämförelse av skjuvspänningar vid modifierad djupfåra

Efterhand som erosionen pågår uppkommer en breddning och fördjupning av älvens tvärsektion. Då kanalen vidgas ökas genomströmningsarean vilket vid oförändrat flöde ger
lägre vattenhastigheter och därmed lägre skjuvspänningar i sektionen. För att studera hur
bottenskjuvspänningarna längs en älvsträcka påverkas av erosion i djupfårans kanter har
en enkel hydraulisk modellering i HEC-RAS utförts. På en sträcka av älven om ca 2 km
mellan Trollhättan och Lilla Edet har älvmodellen modifierats genom att den djupare kanalen i mitten av älvfåran har vidgats 4 m på vardera sidan i de beskrivande sektionerna.
Bottenskjuvspänningarna som uppstår vid flödena 780 m3/s och 1030 m3/s har sedan beräknats för den modifierade älvgeometrin och jämförts med de bottenskjuvspänningar som
förekommer för dagens förhållanden. De beräknade skjuvspänningarna utgör ett medelvärde för hela den studerade älvfåran.
Beräkningarna visar att bottenskjuvspänningarna för flödet 1030 m3/s minskar med 0,20,6 Pa vid en större tvärsektion. De ursprungliga skjuvspänningarna varierar mellan 3 och
4,5 Pa, i någon sektion med maximalt 5 Pa. För flödet 780 m3/s minskar bottenskjuvspänningarna med 0,1-0,2 Pa jämfört med 1,5-2,5 Pa för den ursprungliga älvsektionen. Detta
innebär att förändringarna vid en utökad tvärsektion enligt antaganden ovan bedöms ha
relativt begränsad påverkan på erosionen.
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8.5

Slutsatser och diskussion

Resultaten från den hydrodynamiska modelleringen visar som väntat att vissa områden har
högre bottenskjuvspänningar än andra. I områden med högre bottenskjuvspänningar är
hastigheterna höga på grund av att älvens tvärsnittsarea minskar genom att älven smalnar
av eller blir grundare. Utifrån de maringeologiska förhållandena kan man se att lösa bottensediment i många fall är borteroderade eller botten utgörs av berg i områden som har
höga bottenskjuvspänningar redan vid lägre flöden. När flödet ökar så ökar bottenskjuvspänningarna i områden som redan har höga skjuvspänningar men också i hela älvfåran så
att områden som vid lägre flöde har relativt låga skjuvspänningar också får höga skjuvspänningar.
Beräkningsmodellen är kalibrerad och validerad för olika flöden och under både stationära
och ickestationära förhållanden. Beräknade vattennivåer och strömhastigheter och riktningar visar god överensstämmelse med uppmätta data. Detta gör att modellen bedöms ha
god precision, vilket innebär att det är möjligt att beräkna t.ex. vattennivåer med en precision på en decimeter. Resultaten från den hydrodynamiska modellen och främst bottenskjuvspänningar har använts vid värdering av erosionsförhållandena.
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9
9.1

FARTYGSTRAFIKENS PÅVERKAN PÅ EROSIONEN
Allmänt

Fartygstrafiken genererar tre typer av strömning som kan påverka älvbankarna och strandplanen, nämligen kortperiodiga vågor som huvudsakligen genereras från fören på ett fartyg (bogvågor), långperiodiga vågor som bestäms av den totala vattenmassan ett fartyg
undantränger (avsänkningsvågor) och en motström runt ett fartyg beroende på fartygets
hastighet och hur stor del av älvtvärsnittet som fartyget upptar, se Figur 8-9.

Figur 8-9. Typiskt fartygsgenererat våg- och strömmönster i en kanal. I den övre bilden visas
den långperiodiga vågen utmed fartyget. I den undre bildens övre del visas vågkammar i plan. I
den undre bildens undre del visas strömriktningar i plan. Till höger visas kanalens tvärsnitt.
(US Army Corps of Engineers, 2006).

Enligt vågteorier ökar amplituden hos de lång- och kortperiodiga vågorna icke-lineärt med
fartygets hastighet relativt vattnet, medan våglängden hos de lång- och kortperiodiga vågor beror på fartygets längd respektive hastighet. De långperiodiga vågornas amplitud
ökar också med minskande kanaltvärsnitt (Althage, 2010).
Vattendjupet i älven är större än 6,3 m i den muddrade fåran, i vissa områden upp till 20
m. Utanför djupfåran grundar älven upp och älvens kanter är ofta grunda hyllor. Älvens
bredd varierar i huvudsak mellan 50 och 400 m. På många sträckor kan älvens tvärsektion
indelas i en djupare fåra med slänter upp till flackare strandplan.
Det bakåtriktade flödet under fartyget och propellergenererad strömning kan ge påverkan
på älvens djupfåra. Vid krökar och/eller smala passager påverkas troligen även undervattenslänter mot djupfåran och strandplanen vid sidan av djupfåran. Vid fartygens färd uppströms sammanfaller riktningen hos det bakåtriktade flödet med vattenföringens riktning.
Brytande vågor, med kraftig generering av turbulens och påverkan på botten och slänter,
kan uppkomma vid fartygspassager i älven, se Figur 8-10.
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Figur 8-10. Brytande vågor vid fartygspassage. (Från Althage, (2010)

9.2

Fartygstrafiken på Göta älv

Sjöfarten på Göta älv har i över tusen år haft stor betydelse för befolkningen längs älven
och kring Vänern. I och med att det första genomgående slussystemet stod färdig år 1800
byggdes farleden runt de naturliga fallen och gods kunde enkelt transporteras mellan Vänern och Göteborg. De nuvarande slussarna i Trollhätte kanal togs i bruk 1916 och 1974
fördjupades farleden i Vänern och Göta kanal och öppnades för vintersjöfart.
Det årliga antalet fartygspassager (av maskinfartyg) var på 1920- och 1930-talet knappt 20
000 och sjönk fram till 1950-talet till 12 000-14 000 (Sundborg & Norrman, 1963). Idag är
motsvarande siffra ca 1 600 lastfartyg per år (Althage, 2010). Utöver det passerar årligen
uppemot 4 000 fritidsbåtar genom älven, främst under sommarmånaderna.
Sjöfartsverket är den myndighet som fastställer restriktioner för fartygstrafiken i Göta älv.
Restriktionerna ger att fartyg som ska passera Trollhätte kanal får ha en maximal längd på
87 m (89 m), en maximal bredd på 12,6 m (13,4 m) och ett maximalt djup på 4,7 m (5,4
m). Siffror inom parentes gäller efter särskild prövning (Sjöfartsverket, 2011). Den generella maxhastigheten (relativt vattnet) i Göta älv är satt till 10 knop (5,1 m/s) med lokala
hastighetsbegränsningar ner till 5 knop (2,5 m/s).
Baserat på mätningar angav Sundborg & Norrman (1963) att en fartygspassage med hastigheten 1,5 m/s (3 knop) av ”största förekommande storleksordning” ger en våghöjd hos
kortperiodiga vågor med 0,2 m, en period hos kortperiodiga vågor med 2,0 s och en avsänkning hos vattenytan med 0,4 m. Althage (2010) genomförde mer omfattande mätningar och jämförde uppmätta våghöjder, både för de lång- och kortperiodiga vågorna, med
olika empiriska ekvationer. Maximal uppmätt våghöjd varierade mellan 0,1 och 0,6 m
samt motsvarande vågperiod mellan 1,7 och 3,0 s för 17 olika fartygspassager.
Althage gjorde även ett representativt urval av passerande lastfartygs egenskaper. Han
kom fram till att de hade en generell längd på 79-89 m, en bredd på 11-13 m och ett djupgående på 3,5-5,4 m. Hastigheten (relativt vattnet) var ca 4-5,5 m/s och hastigheten hos
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det bakåtriktade flödet var 0,3-1 m/s. Althages studie visar att lastfartygens egenskaper,
när det gäller såväl storlek som hastighet, ligger nära de maximalt tillåtna värdena.

9.3

Skjuvspänningar mot älvens botten och sidor

En beräkning av skjuvspänningar har gjorts med utgångspunkt från uppgifter om vattenhastighet. I beräkningarna antogs en bottenråhet av 0,002 mm. En osäkerhet i beräkningarna är vilka avstånd som gäller mellan de djup hastighetsuppgifterna avser och djupet till
älvbottnen.
Som jämförelse med nedanstående uppskattade skjuvspänningar som genererades av fartyg kan nämnas att SMHI:s beräkningar av skjuvspänningar för tappning av 550 m3/s anger värden kring 0,45 Pa på grundare delar.
Det bakåtriktade flödet från de representativa fartygen enligt ovan beräknas överslagsmässigt motsvara en bottenskjuvspännning av mellan 0,04 Pa och 0,6 Pa. Sundborg & Norrman (1963) angav att vågor förväntas ge strömningshastigheter på strandplanet nära bottnen mellan 0,7 m/s och 0,8 m/s . De hastigheterna beräknas överslagsmässigt motsvarar en
bottenpåkänning av cirka 0,4 Pa.
Enligt Larson & Hanson (2006) anger SSPA att fartygspassager kan generera strömningshastigheter av 2,0 m/s utmed bottnen och 1,6 m/s utmed stranden. De hastigheterna beräknas överslagsmässigt motsvara en bottenpåkänning av 2,6 Pa respektive 1,6 Pa.
Althage (2010) anger en ekvation för beräkning av skjuvspänning från oscillerande flöde
(bogvågorna). Skjuvspänningar för 17 observerade fartygspassager beräknades med den
ekvationen till mellan 0,019 Pa och 3,92 Pa med ett medelvärde av 0,65 Pa.
Jämförelse med vattenföringens påverkan
Erosion från ett våggenererat flöde beräknad med hjälp av skjuvspänningar och med 17
fartygspassager har uppskattats till mycket låga värden (Althage, 2010).
Skjuvspänningarna från fartygsvågor beräknade ovan är av samma storleksordning som
skjuvspänningar från tappningsflöden. Erosion på grund av Skjuvspänningar från fartyg
torde därför kunna vara i samma storleksordning per tidsenhet som erosion från tappningsflöde. Tiden som varje fartygspassage ger signifikant skjuvspänning uppskattades grovt
från diagram över uppmätta fartygsgenererade vågor (Althage, 2010) till 120 s. Fartygens
bidrag till erosion på grund av skjuvspänningar är enligt denna grova uppskattning knappt
1 % vid en fartygstrafik om 1600 passager per år.

9.4

Erosionsprocesser relaterade till fartygspassager

Vågor från fartygspassager
Bogvågorna och avsänkningsvågen samverkar med vattenståndsförändringar och medför
cykler med fuktning och uttorkning av strandslänter (vilka samverkar med cykler av tjälning och upptining). Cyklerna bidrar till att jordklumpar lossnar och att det utbildas lokala
försänkningar, höljor, och bildning av talus (material nedanför rasslänter).
En direkt mekanisk påverkan förekommer när vågor spolas upp på strandslänterna, speciellt om slänterna är branta, vilket lokalt kan leda till mindre skred.
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Bogvågorna och avsänkningsvågen leder till snabba ökningar i tryckgradienter i finkornig
jord närmast bottnen. I lera är strömningsmotståndet större än tryckgradienten men i silt
leder tryckgradienten till utströmning av material till älven.
Höljbildning leder till branta väggar. Vegetation motverkar att material lossnar varför det i
stränders släntfot bildas hålrum som sköljts ur av vågor. Vegetationen kan också hålla
tillbaka erosionen i släntfoten så länge att ytligt material som eroderat högre upp i slänten
ansamlas i konvex form, så kallat pynt, ovanför släntfoten. Sammantaget försämras släntens stabilitet och ras eller skred inträffar. Omrörda ras- eller skredmassor är lätteroderade
(uppkomna svaghetszoner rensas ut av vågsvall och i de oregelbundna ytor som bildats
dras lerklumpar loss genom torksprickning).
Strömmar som genereras av bogvågorna, avsänkningsvågen och motströmmen transporterar grövre partiklar (sand och grus) och små jordklumpar utmed bottnen. Bottenpartiklar/klumpar nöter på bottnarna och kan leda till att flak av bottnen lossnar. Om grövre partiklar (sand och grus) nöter på underliggande finare material inträffar korrasion, vilket innebär en ökad erosionshastighet.
Vågor som sköljer upp i talusbildningar i strandhak orsakar att strömmarna finfördelar
jordklumpar och transporterar ut material till strandplanet. Sådana lerklumpar har låg specifik vikt och därför kan relativt stora klumpar transporteras. Även vågor som sköljer upp i
erosionsskydd finfördelar jordklumpar som dras ut från slänter bakom erosionsskydd till
strandplanet. Vågorna har större påverkan i smala passager än i breda på grund av närheten till stränder. Vågorna och strömmarna från fartygspassager påverkar mer i krökar än
längs raka sträckor på grund av att bogvågor, avsänkningsvågor och direkta propellerströmmar där blir mer rakt riktade mot stränderna.
Fartygspassager i närheten av kanten på strandhyllor, vilka kan inträffa bland annat vid
smala passager och i krökar, ger lokalt högre påverkan av erosionen på strandhyllan.
Strömmarna från fartygspassager leder till uppslamning av löst lagrat och finkornigt material.
Propellerströmmar
Direkta strömmar från propellrar har uppskattats med hjälp av anvisningar för beräkning
(BAW, 2005) och fartygsstorlek och fartygstyp (Althage, 2010). Vattenhastigheten vid
bottnen på grund av propellerrörelser uppskattades på detta sätt till 1,3 m/s, vilket motsvarar en skjuvspänning av 1,1 Pa.
Fartygstrafik i relation till kraftverksdrift
I Larsen (1995) jämförs erosion p g a fartyg och erosion p g a tappningsflödet med hjälp
av jämförande beräkningar för en sektion nedströms Agnesbergsskredet. För ett fall med
”tvångstappning” av 900 m3/s beräknades tappningsflödet leda till en vattenhastighet av
0,54 m/s. Fartygspassager med 7 knop beräknades leda till en vattenhastighet av 1,4 m/s.
De bottenpåkänningar som tappningsflöden och fartygspassager leder till har beräknats på
liknande sätt i föreliggande utredning. Föreliggande utrednings resultat bedöms kunna
användas i första hand. För sträckan vid Agnesbergsskredet bedöms dock Larsen (1995)
kunna tillföra väsentlig information.
I Larsen (1996) jämförs erosion av vågor dels från fartyg och dels från kraftverksdrift
(pga. plötsliga tappningsändringar). Jämförelsen görs för en sektion ett stycke nedströms
Lilla Edet och en sektion nedströms förgreningen till Nordre älv. Det konstateras att vattenståndsförändringen på grund av långperiodiga vågor vid fartygspassage går mycket
snabbare än vattenståndsförändringen vid tappningsändring. Vattenståndshöjningen orsa64 (104)
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kade av långperiodiga vågor på grund av snabbt passerande fartyg bedömdes vara väsentligt större än vattenståndshöjningen vid tappningsändring. Det konstaterades också att
snabba vattenståndsändringar leder till tryckgradienter i strandslänter. Vidare att det kan
uppkomma tryckgradienter som leder till erosion, framförallt i siltiga material.
För sektionen nedströms förgreningen drar Larsen slutsatsen att erosionspåverkan av vågor från fartyg är markant större än erosionspåverkan från kraftverksdrift. Det framgår inte
om hänsyn tagits till frekvensen av fartygspassager respektive tappningsändringar inför
denna slutsats. Oskyddade siltiga slänter fanns förr uppströms Lilla Edet. Risken för denna
typ av erosion har minskat på grund av erosionsskydd. Den förekommer dock sannolikt i
viss omfattning även idag, bakom de erosionsskydd som lagts ut.
9.5

Transport av sediment på grund av fartygstrafik

Strömmar som genererats av bogvågorna och avsänkningsvågen leder till att grövre partiklar och jordklumpar rullar och hoppar utmed bottnen. Strömmarna medför också turbulens
och tryckförändringar som leder till uppslamning av löst lagrat och finkornigt material.
Rullande, hoppande och uppslammat material transporteras både i längdled och i tvärled.
En modell har utvecklats för att uppskatta mängden material som transporterats längs älven på grund av fartygspassager och som når Göteborg (Larson, 2011). Modellen utgår
från mängden uppslammat material vid fartygspassage, hur snabbt materialet åter sedimenterar och med vilken hastighet som vattenflödet i älven kan transportera uppslammat
material (advektiv hastighet).
Med hjälp av mätningar av turbiditet (redovisade i Althage, 2010) uppskattades mängden
uppslammat material vid fartygspassage till i genomsnitt 3,1 mg/l och tiden för sedimentation till i genomsnitt 1200 s. Den advektiva hastigheten ansattes till i genomsnitt 0,5 m/s
och flödesarean av älven till motsvarande bredden 150 m och djupet 8 m.
Mängden eroderat material som kommer ut från älven uppskattades på detta sätt till 3500
ton per år.
9.6

Slutsatser och diskussion

När det gäller transport av eroderat material längs älven är fartygens bidrag sannolikt
mycket litet, enligt uppskattningen ovan 3500 ton per år jämfört med den totala transporten av material till havet som uppgår till 180 000 ton.
När det gäller erosion från slänter är sannolikt fartygens bidrag större. Erosion av strandbankarna till följd av fartygsvågor kan lokalt vara viktigt och initiera små skred. Det är
emellertid svårt att kvantifiera denna inverkan på grund av att processerna är så långsamma. Man bör dock vara observant på fartygspassagers effekter bland annat i smala passager och vid skarpa krökar där stränderna är erosionskänsliga. Vidare bör observeras att
fartygens hastighet har stor betydelse för vågbildningen och därmed för erosionsprocesserna. Slutligen har erosionsskyddens utsträckning och beskaffenhet över och under vattenytan stor betydelse för erosionen.
I de beräkningar av erosion som genomförts har antagits viss storlek av den fartygsgenererade erosionen vid bestämning av erosionsparametrar för olika delsträckor. De eroderade
mängderna som använts i dessa beräkningar avviker delvis från mängderna ovan. I den
sedimentbudget som redovisas i kapitel 12.4 är erosion från fartygstrafiken inkluderad.
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10

SEDIMENTTRANSPORT

10.1 Tidigare utredningar
Flera utredningar har utförts under åren för att klargöra erosion och sedimenttransport i
Göta älv. Den mest heltäckande utredningen är den av Sundborg & Norrman (1963) med
syfte att klarlägga erosionsprocessernas karaktär och omfattning. Utredningen är baserad
dels på arkivmaterial, dels på ett omfattande fältarbete med avseende på geologi, morfologi och hydrologi samt vattenprovtagning för analys av mängden oorganiskt material.
Göta älv utgör råvattentäkt för ett par kommuner längs älven, däribland Göteborg Stad.
Göteborg Stad / Göteborg Vatten har sju mätstationer längs älven som används för kontroll av vattenkvaliteten. Från respektive mätstation fås minutmedelvärden på turbiditet,
pH, redox och konduktivitet. Därtill genomförs vecko- och månadsvisa provtagningar
längs älven där kemiska parametrar analyseras. Resultaten sammanställs och analyseras
löpande.
Inom det nationella programmet för nationell och regional miljöövervakningen uttas vattenprov i Nordre älv och i Göteborgsgren av Göta älv bland annat för bestämning av torrsubstans (TS) och glödgningsrest. För Göta älv genomförs provtagningen av Göteborg
Vatten som också ingår i Göta älvs vattenvårdsförbund. Dessa resultat redovisas i de årsrapporter som sammanställs av Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF).
År 2010 genomförde Marin Miljöanalys AB en undersökning av sedimenttransport vid
Marieholm som underlag för utformning av den planerade Marieholmstunneln i Göteborgsgrenen av Göta älv (Westberg, 2010). Utredningen omfattade bottentransportmätning, strömmätningar, vattenprovtagning och grumlighetsmätningar.

10.2 Muddring och deponering
Sedimenttransporten i Göta älvdalen medför att regelbundna muddringar måste utföras i
Göteborgs hamn. Årligen muddrar Göteborgs Hamn AB ca 60 000-80 000 m3 från en omkring en 10 km lång sträcka mellan Älvsborgsbron och Arendal. Knappt hälften av dessa
massor bedöms vara förorenade av bland annat kadmium, kvicksilver och PCB. Föroreningsklassade muddermassor deponerades till och med 2009 i Torsviken och därefter i
Lundbyhamnen. Muddermassor som inte är förorenade tippas normalt vid Vinga.
I mitten på 1970-talet utfördes muddring och dumpning på uppdrag av Vattenfall vid Intagan, Göta, Smörkullen, Sävholmen och Garn.
Under 2008 sprängde Sjöfartsverket bort en bergtröskel i Laxgrundet, söder om Göta.
Bergmassorna, ca 250 m3 deponerades i en närbelägen djuphåla.

10.3 Turbiditetsmätningar och sedimenttransport
Resultaten från ovanstående utredningar har använts i den utredning om sedimenttransport
som SGI utfört inom ramen för Göta älvutredningen (Göransson et al., 2011).
Syftet med utredningen var att utnyttja de långa mätserierna av kontinuerliga grumlighetsmätningar som finns för Göta älv och att utifrån dessa göra en bedömning av transporten av suspenderat material (sediment) i älven. I detta syfte ligger ett antagande om att det
finns en koppling mellan grumlighet och suspenderade partiklar. Målet var att undersök-
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ningen, tillsammans med andra utredningar, skulle kunna utgöra underlag för att kunna
upprätta en sedimentbudget för Göta älv.
Beräkning av transporten av suspenderat material har gjorts baserad på turbiditetsdata
(dygnsmedelvärden) från Göteborg Vattens kontrollstationer längs Göta älv och baserat på
en korrelation mellan turbiditet och koncentration av suspenderade sediment vid en av
dessa kontrollstationer genom provtagning. Analys av suspensionshalt genomfördes därtill
i ett par tvärsektioner i syfte att få en uppfattning om variation i suspensionshalten både
längs älven och i tvärsektion. Ett annat syfte var att bedöma hur representativa grumlighetsmätningarna är i förhållande till hur de är placerade genom två provtagningskampanjer
under augusti och november 2010.
Transporterad mängd suspenderat material
Baserat på dygnsmedelvärdet på flödet vid Trollhättan, Lilla Edet och Göteborgsgrenen
(beräknat utifrån differens mellan flöden vid Lilla Edet respektive vid Nordre älv) beräknades därefter transporterad mängd suspenderade sediment per år. Resultaten redovisas i
Tabell 10.1.
Tabell 10.1. Sammanställning av transport oorganiskt suspenderat material (TSSoorg) under
åren 2004-2009, tillsammans med årsmedelflöde och årsnederbörd. Den streckade linjen avser
skiljelinje för förgreningen mellan Nordre älv och Göteborgsgrenen av älven. Q = flöde, P =
nederbörd.
TSSoorg (ton/år)
2004
Gäddebäck
Garn
39 000
S.Nol
51 000
Surte
14 000
Lärjeholm
22 000
Qmedel (m3/s)
2004
Vargön
448
Lilla Edet
430
Gbg-grenen
149
P tot (mm)
Göteborg A*
907
* Nederbördsdata från www.smhi.se

2005
15 000
35 000
35 000
18 000
25 000
2005
441
448
155

2006
62 000
98 000
44 000
15 000
28 000
2006
516
543
161

2007
71 000
125 000
170 000
34 000
31 000
2007
600
632
178

2008
69 000
126 000
224 000
32 000
37 000
2008
658
680
178

2009
53 000
82 000
128 000
27 000
21 000
2009
542
563
165

819

1264

1036

1059

855

Ett antal korrelationsanalyser gjordes därtill mellan suspensionshalt och flödet i Göta älv
respektive nederbörd och baserat på dygnsmedelvärden. Dock återfanns inga tydliga signifikanta samband på dygnsbasis. Korrelationsanalyser gjordes också mellan flödet i biflödena och turbiditeten i Göta älv men baserat på månadsmedelvärden, vilket däremot
genererade signifikanta samband. I syfte att undersöka om extrem tappning möjligen genererar en tydlig ökning av grumligheten gjordes en jämförelse mellan det extrema flödet
vintern 2001 (från sen höst 2000 t.o.m. vintern 2001) och turbiditeten under samma period
(dygnsmedelvärden). En jämförelse gjordes även med år 2007 och 2005 som var två andra
år med tydligt ökat vinterflöde. Sammanfattningsvis visar resultaten inte på något tydligt
samband mellan extrem tappning och turbiditet.
Ett svagt samband med flöde indikerar generellt att sedimenttransporten huvudsakligen
domineras av utspolat material (Van Maren et al., 2009). För Göta älvs del är det troligen
så att ett starkare samband mellan stor mängd suspenderat material och högt flöde återfinns i kombination med långvariga regn. Det i sin tur indikerar att det är omgivningens
respons på nederbörd som ger de stora variationerna i mängden suspenderat material
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(bortsett från de enstaka tillfällena med skred i älven). Föreliggande utredning kompletterades också med detaljstudier av turbiditeten kopplat till variationer längs älven, fartygspassage och perioder med snö. Resultaten bekräftar att ett betydande basflöde inkommer
från Vänern men att tillförsel även sker längs älven.
Jämförelser med tidigare utredningar
Vidare har resultaten jämförts med utredningen av Sundborg & Norrman (1963), de analyser på torrsubstans som görs inom ramen för det nationella övervakningsprogrammet
(PMK) och som redovisas av Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF, 2010), den analys
av suspenderad halt som genomfördes av SMHI inom ramen för Göta älvutredningen
(SMHI, 2010) samt en konsultutredning (Westberg, 2010). Samtliga beräkningar visar
delvis olika resultat och det finns några förklaringar till detta. Bland annat är provtagningarna gjorda på olika nivåer och i olika delar av en tvärsektion vilket gör att det suspenderade materialet representerar olika transportmekanismer och olika innehåll. Därtill, och
framförallt, skiljer sig analyserna åt på så sätt att olika maskvidd används vid filtrering
samt att prover analyserade via PMK inte har filtrerats alls. Utredningen av Sundborg &
Norrman avser enbart glödgningsrest medan övriga redovisar suspenderad halt inklusive
glödgningsrest samt även glödgningsrest separat. Resultaten sammanfattas i Tabell 10.2.

Tabell 10.2. Beräknad medeltransport oorganiskt suspenderat material, (totalhalt inom parentes) för de olika utredningarna. Mängd anges i kton/år.
Utredning

Mätstation och mängd

Föreliggande

Gäddeb.

Garn

Medelvärde för 6 år
(Gäddebäck 5 år)

54 (62)

84 (95)

Sundborg & Norrman (1963)

Vargön

SMHI (aug. 2010)
SMHI (nov. 2010)**

Södra
Nol
109
(123)

45

Surte
23 (26)

Lärjeholm
27 (31)

Hjulkvarn

Lilla
Edet

Lärjeholm

50

70

50

Trollh.

Kungälv

75

137

Trollh.

Kungälv

1205
(1321)

982
(1089)

Lärjeholm
213
(233)

(GÄVVF,

Lärjeholm

Medelvärde
torrsubstans (TS) för 8
år

473
(317)

Westberg (2010)

Marieh.

PMK
2010)

N. älv*
80

Ormo
577
(637)
Ormo
753
(487)

0,15-6
* Värden för Lärjeholm utproportionerade på Nordre älv.
** Observera att det vid tiden för provtagningen var mycket hög grumlighet i älven och att utproportionera
det över ett helt år blir missvisande.
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Den totala transporten av suspenderat material i Göta älv består av suspenderat material
inklusive utspolat material samt bottentransport. Därtill kommer små lerpartiklar, kolloider
och lösta ämnen som inte ingår i bestämning av suspenderad halt men som ingår i bestämning av torrsubstans. Halten suspenderat material är inte helt jämnt fördelad över en tvärsektion och det har därmed en viss betydelse var i sektionen provet är taget. Sundborg &
Norrman samt PMK för Ormo (Nordre älv) avser relativt ytliga prov (1 respektive 0,5 m
under vattenytan) och inblandning av s.k. utspolat material bör vara högre än i övriga. Om
så är fallet kan en något för hög halt ha superponerats över hela tvärsektionen vilket därmed skulle ge en något överskattad mängd.
Beräkningarna utifrån SMHI:s provtagningar skiljer sig stort sinsemellan. Vid novemberprovtagningen var grumligheten i älven mycket hög på grund av långvarigt regn och att
använda resultaten för beräkningar av årstransport ger således en alldeles för hög materialtransport. SMHI:s provtagningar visar att grumligheten och därmed materialtransporten
kan variera stort mellan olika tillfällen. November månad är därtill den månad med signifikant samband mellan grumlighet, flöde och nederbörd (Göransson et al., submitted 2011)
vilket beror på att hösten generellt är mer nederbördsrik och höstens förmultning av växter. Beräknad masstransport utifrån turbiditeten underskattar möjligen den totala transporten då delar av det utspolade materialet inte fångas upp (beror dock på hur turbulent
strömningen är), liksom delar av bottentransporten. I beräkningarna av materialtransport
baserat på turbiditet ingår tillfällen med både mycket och lite material, vilket inte är fallet
för övriga utredningar som baseras på ett betydligt färre antal prover som är tagna som
stickprov vid enstaka tillfällen. Att använda turbiditeten ger därtill information om variationen i tid och rum.
Kompletterande analyser
Under utredningens gång framkom behov att av studera vissa förhållanden som kan påverka turbiditet och sedimenttransport i älven.
I syfte att undersöka om extrem tappning av vatten i älven genererar tydlig ökning av
grumlighet gjordes en jämförelse mellan det extrema flödet vintern 2001 (från sen höst
2000 t.o.m. vintern 2001) och turbiditeten under samma period. En jämförelse gjordes
även med år 2007 och 2005 som var två andra år med tydligt ökat vinterflöde. Sammanfattningsvis visar resultaten inte på något tydligt samband mellan extrem tappning och
turbiditet.
Utredningen kompletterades också med fyra detaljstudier av turbiditeten som omfattade:
1. Turbiditetsvariationer längs älven, utifrån hypotesen att turbiditeten i en station till
stor del beror på turbiditeten i det från Vänern inkommande vattnet men att turbiditeten också ökar nedströms längs älven.
2. Fartygsinducerad turbiditet, utifrån hypotesen att fartygen orsakar stora turbiditetstoppar i områden med mycket mjuka bottnar.
3. Fartygsfria perioder, utifrån hypotesen att fartygens vågor orsakar förhöjd turbiditet. Därmed bör turbiditeten vara lägre i perioder utan fartygstrafik.
4. Perioder med snö, utifrån hypotesen att turbiditeten längs älven beror på tillrinningen längs älven och därmed bör turbiditeten var låg under perioder utan tillrinning.
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Detaljstudierna bekräftar att ett betydande basflöde inkommer från Vänern men att tillförsel sker även längs älven. Turbiditetstopparna från fartygspassager är större för stationerna
längre nedströms älven och eventuellt även relaterade till andelen mjuka bottnar vid stationen. Sannolikt är det dock inte fartygstrafiken som orsakar den ökningen av turbiditetens basnivå nedströms älven som har kunnat noterats. Analys av perioder med snö gav
inget entydigt resultat.

10.4 Slutsatser och diskussion
Sammanfattningsvis kan anges följande för sedimenttransporten i Göta älv:
•

Transporten av suspenderat material för hela Göta älv (utloppet Nordre älv och
Göteborgsgrenen) visar på stora variationer mellan olika år. Ett medeltal för transport av suspenderat material innan förgreningen, uppskattas till ca 123 kton/år och
i Göteborgsgrenen till ca 31 kton/år.

•

Ungefär 70 % av transporten av suspenderat material uppströms förgreningen
transporteras ut genom Nordre älv, med en variation mellan 49-85 % för de jämförda åren.

•

Ett basflöde av suspenderat material inkommer från Vänern. Detta basflöde varierar i storlek beroende på processer i Vänerns avrinningsområde.

•

Det är en stor variation i masstransport mellan olika år, där år med riklig nederbörd
visar tydlig påverkan på flödet (i älven och i biflödena) och transporten suspenderat material.

•

De stora variationerna i mängden suspenderat material (undantaget skred) är sannolikt ett resultat av variationer i tillförsel från Vänern, av utspolat material från
omgivningen och från biflödena till följd av nederbörd samt erosion i biflödena,
dvs. variationer i mängden suspenderat material är mer nederbördsstyrt än flödesstyrt.

•

Generellt tillförs material längs älven, men vid vissa tillfällen finns indikationer på
att det kan avsättas betydande mängder i de södra delarna. Det är dock oklart om
det är ett resultat av förändringar i flödesregim, mätstationens placering eller
onoggrannhet i mätningar.

•

Det sker sannolikt en baserosion i älven men den är inte så stor att den ger ett tydligt avtryck i flödet, dvs. signalen drunknar i det utspolade materialet.

Dessa resultat har använts som ett av underlagen för den sedimentbudget som upprättats
för Göta älv.
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11

UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV EROSION

För att kunna beskriva erosion orsakad av vattenflödet i älven har beräkningar som tar
hänsyn till älvens form, vattenflöde och bottenmaterial utförts. Erosionsberäkningarna var
ursprungligen tänkta att genomföras med samma modell som använts vid de hydrodynamiska beräkningarna (Delft3D) och modulen MOR i detta beräkningsprogram. I den typen
av beräkningar kan bottennivån uppdateras allt eftersom bottennivån förändras, vilket också innebär att bottenskjuvspänningarna förändras och en realistisk beskrivning av erosionen över lång tid kan göras. Denna bottenuppdatering är viktig om erosionen kraftigt påverkar vattendragets form och bredd. En beräkning i Delft3D kan även inkludera bottentransport och sedimentation.
Beräkningar med sådana modeller förutsätter att bottnens erosionsegenskaper kan beskrivas väl. Eftersom bottenförhållanden varierar kraftigt längs älven behöver detaljerade undersökningar utföras genom provtagning i fält och undersökningar av sediment på laboratorium. Detta har inte varit möjligt inom utredningen och det bedömdes därför vara onödigt krävande att göra erosionsberäkningarna med Delft3D-MOR. Osäkerheterna i erosionsberäkningarna bedömdes i betydligt högre grad orsakas av osäkerheter i bottnens
erosionsegenskaper än av det förhållande att en uppdatering av botten inte kunnat utföras.
Av denna anledning valdes i stället att genomföra beräkningar med hjälp av GIS-analys
och utan någon uppdatering av botten. Detta innebar också att eroderad mängd från botten
beräknas direkt och att sedimentation inte har inkluderats i beräkningarna.

11.1 Grundberäkning i GIS och framtagande av erosionsparametrar
Erosionsberäkning har genomförts i GIS med programmet ArcMap. Beräkningarna gjordes utifrån beräknade bottenskjuvspänningar och med hjälp av Partheniades-Krone’s formel. Denna beräkningsformels egentliga användningsområde är för kohesivt material, men
den har här använts för älvens samtliga bottenmaterial. Orsaken till detta var främst att en
enkel modell med bara en beräkningsformel föredrogs. För att beräkna erosionen användes
nedanstående två formler:
E = M x (τ/τc - 1)

där
E
M
τ
τc

(10.1)

eroderad mängd [kg/(m2s)]
erosionskonstant [kg/(m2s)]
bottenskjuvspänning från den hydrodynamiska modelleringen [Pa]
kritisk bottenskjuvspänning [Pa]

dz = E x t / (ρs x (1-n))

där
dz
E
t
ρs
n

(10.2)

av erosionen orsakad bottenförändring (bottensänkning) [m]
eroderad mängd [kg/(m2s)]
tid [s]
jordpartiklarnas korndensitet [kg/m3] - (valt värde 2750 kg/m3)
jordens porositet [-] - (valt värde 0,66)

Erosionsberäkningen utgick från en bedömning av den flödesorsakade erosionen, som
baserades på analyser av turbiditet och suspenderat material. Den totala erosionen längs
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älven bedömdes som genomsnittlig massa per år. För att få den flödesorsakade erosionen
reducerades den totala erosionen med den massa som bedömts erodera till följd av fartygstrafik. Dessa värden tillsammans med den flödesorsakade erosionen visas i Tabell 10.3.

Tabell 10.3. Bedömd eroderad mängd längs Göta älv.
Total eroderad
massa [kton/år]

Fartygsorsakad
eroderad massa
[kton/år]

Flödesorsakad eroderad massa
[kton/år]

Vänern-Lilla Edet

10

3

7

Lilla Edet-Bohus

40

3

37

Bohus-

20

0

20

20

3

17

Delsträcka

Nordre älvs fjord
BohusGöteborgs hamn

Angivna mängder i tabellen utgår från bedömningar av sedimenttransport i tidigare utredningar. De avviker därför från den sedimentbudget som i ett senare skede av utredningen
fastställts och som redovisas i avsnitt 12.5.
Kritisk bottenskjuvspänning valdes med rumslig variation i en upplösning på 1x1 m, eftersom detta var den upplösning i vilken backscatter-klassningen utfördes. De kritiska bottenskjuvspänningarna valdes till 95 % av bottenskjuvspänningarnas medelvärde inom varje backscatter-klass, för ett flöde på 780 m3/s. Valet av detta flöde gjordes utifrån bedömningen att det motsvarade ett rimligt "erosionsflöde", dvs. det stationära flöde som avseende erosionen bäst representerar den verkliga flödesvariationen i älven. "Erosionsflödet"
var en första ansats för att uppskatta de kritiska bottenskjuvspänningarna. Att de kritiska
bottenskjuvspänningarna valdes till 95 % av bottenskjuvspänningarna baserades på två
utgångspunkter.
För det första så skulle i de fall den kritiska bottenskjuvspänningen varit mycket lägre än
den faktiska sannolikt bottenmaterialet relativt snabbt ha eroderat. Resultaten från undersökningar av sedimentprover med SETEG-metoden (enligt kapitel 6.3) visar att den kritiska bottenskjuvspänningen generellt ökar i djupled. Alltså bör en eroderande bottnen snart
ha anpassats så att den kritiska bottenskjuvspänningen ligger strax under den faktiska bottenskjuvspänningen vid höga men vanligt förekommande flöden (som "erosionsflödet").
För det andra innebär ett antagande om kritiska bottenskjuvspänningar strax under bottenskjuvspänningarna från ”erosionsflödet” att en mer konservativ extrapolering fås vid beräkningar med flöden högre än "erosionsflödet", än om de kritiska bottenskjuvspänningarna valts till lägre värden.
Att den kritiska bottenskjuvspänningen valdes lika inom vardera backscatter-klass gjordes
utifrån bedömningen att dessa klasser är homogena längs älven. Detta borde innebära att
det är någorlunda liknande material i alla områden med samma klass. Denna analys gav
kritiska bottenskjuvspänningarna för backscatter-klasserna 1-5 enligt Tabell 10.4. Att medelvärdena för klasserna 1-3 är så pass lika kan förklaras av den liknande fördelning av
bottenskjuvspänningar i dessa klasser i Figur 8-8. Dessa värden kan jämföras med de värden som uppmätts på laboratorium för sedimentprover upptagna i älven, där kritisk
skjuvspänning uppgått till 0,4-0,5 Pa.
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Tabell 10.4. Vald kritisk bottenskjuvspänning för vardera
backscatter-klass. Värdena motsvarar 95 % av medelvärdet
på bottenskjuvspänningarna inom vardera backscatter-klass.
Backscatter-klass

Kritisk bottenskjuvspänning, τc
[Pa]

1

0,34

2

0,36

3

0,37

4

0,51

5

0,76

För att kunna jämföra erosionsberäkningarna med uppmätta bottennivåförändringar gjordes GIS-beräkningar för samma period som för vilken bottennivåförändringar uppmätts
(1 juli 2003 - 31 december 2009). För att i beräkningarna efterlikna den verkliga flödesfördelningen under denna period gjordes beräkningar för ett flertal flöden enligt Figur
10-1, vilka sedan har viktats samman enligt Tabell 10.5.

Figur 10-1. Fördelningen av olika flöden under perioden 1 juli 2003 - 31 december 2009 tillsammans med de stationära flöden som valts att representera den verkliga flödesfördelningen
utifrån ett erosionsperspektiv.

Denna flödesindelning utgick från de flöden för vilka beräkningar av bottenskjuvspänningar fanns tillgängliga. Avgränsningen mellan de olika flödena gjordes vid de punkterna
som den verkliga flödesfördelningskurvan skar linjerna beräknade som:
2

Qavgränsning

Q1 + Q2
=
2

2

(10.3)
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där,
Qavgränsning
Q1 och Q2

det flöde för vilket avgränsning mellan beräknade flöden görs där detta skär den verkliga flödesfördelningen
två intilliggande av de fyra aktuella beräknade flödena

Denna indelningsmetod baseras på resonemanget att bottenskjuvspänningen är proportionell mot vattenhastigheten i kvadrat. Om vattenståndsskillnaden mellan olika vattenflöden
försummas är den även proportionell mot flödet i kvadrat. Resultatet blir att det högre av
två intilliggande flöden får något större vikt än det lägre.
Tabell 10.5. Tidsperiod för vilken de olika flödena förekommer under perioden 1 juli 2003 31 december 2009 (6,5 år) i den stationära flödesrepresentationen.
3

Flöde [m /s]

Antal år

1030

0,4

780

1,5

550

2,4

170

2,2

Utifrån ekvation 11.1 tillsammans med bottenskjuvspänningar (beräknade i den hydrodynamiska modellen) för flöden i Tabell 10.5, kritiska bottenskjuvspänningar från Tabell
10.4 och sedimentmängd flödesorsakad erosion i Tabell 10.3 beräknades värden på erosionskonstanten enligt Tabell 10.6. Erosionskonstanten fick därmed ett konstant värde för
vardera av de delsträckor för vilka de eroderade massorna bedömts.

Tabell 10.6. Beräknade värden på erosionskonstanten M för olika delsträckor.
Delsträcka

Erosionskonstant, M
[kg/(m2s)]

Vänern - Lilla Edet

1,97·10-7

Lilla Edet - Bohus

6,66·10-7

Bohus - Nordre älvs fjord

3,59·10-6

Bohus - Göteborgs hamn

2,60·10-5

De värden som anges har använts för att inledningsvis beräkna erosion för olika delsträckor. Efterhand som ytterligare analyser utförts och vid en samlad bedömning av bland annat
förändring i bottennivåer, inverkan av fartygstrafik och kompletterande GIS-analyser har
erosionskonstanten och sedimentbudget modifierats. Detta framgår närmare av redovisningen i kapitel 12.
11.2 Slutsatser och diskussion

Som synes i Tabell 10.6 varierar värdet på erosionskonstanten för de olika delsträckorna
med en faktor ca 100. Detta kan indikera att erosionsegenskaperna har stor variation i olika delar av älven, men också att bedömningarna av flödesorsakad erosion eller kritiska
bottenskjuvspänningar inte är tillräckligt noggrant kända.
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Andra möjliga felkällor vid erosionsberäkningarna är t.ex. felaktigheter i beräknade bottenskjuvspänningar eller att dessa inte är beräknade med tillräcklig upplösning, samt att
den formel som använts för erosionsberäkningarna inte är giltig för alla bottenförhållanden.
En mer detaljerad beskrivning av dessa förhållanden redovisas i den fördjupningsstudie av
erosionsförhållandena som utförts inom utredningen (Rydell et al., 2011c).
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12

ANALYS AV EROSIONSFÖRHÅLLANDEN I DAGENS KLIMAT

12.1 Analys av delsträckor

Vid analys av erosionsförhållandena har älven indelats i 17 delsträckor med antagna likartade förhållanden. Indelningen har gjorts utifrån främst morfologiska, batymetriska och
geologiska förhållanden. Lägena för de olika delsträckorna framgår av Figur 12-1. Avsikten har varit att analysera erosionsförhållandena utifrån olika delutredningar och inventerat
material.

Figur 12-1. Översikt över delsträckor som använts i analys av erosionsförhållanden.
Bakgrundskarta © Lantmäteriet
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En genomgång av det samlade tillgängliga underlagsmaterialet har analyserats för vardera
delsträckan. Följande underlagsmaterial har använts:
•

Jämförelser mellan batymetriska mätningar med multibeam-mätningar 2003 och
2009 genom GIS-analys och utifrån medelvärdesbildade nivåförändringar

•

Batymetriska mätningar inom områden med deponerade muddermassor (Vattenfall
1975-1978)

•

Backscatter-analys (MMA)

•

Sidescan sonar (SGU)

•

Bottenskjuvspänningar enligt hydrodynamisk modellering (SMHI)

•

Maringeologiska förhållanden (SGU)

•

Provtagning och analys av bottensediment vid geotekniska undersökningar och
erosionsundersökningar

•

Beräkning av erosion utifrån antagen sedimentbudget för olika delsträckor

•

Befintliga erosionsskydd

•

Skredärr under och över vattenytan

•

Effekter av fartygstrafik

I en separat sammanställning (arbetsmaterial) redovisas för respektive delsträcka noteringar från genomgång av ovanstående material med en bedömning av erosionsförhållandena
för dagens förhållanden. Avsikten har varit att få underlag för att beskriva de erosionsförhållanden som ska ligga till grund för stabilitetsberäkningar.
I analysen har olika förhållanden studerats, varav några redovisas nedan. Syftet har varit
att kunna värdera omfattningen av erosionsförhållanden i dagens och framtida klimat.

12.2 Erosionsförhållanden baserat på uppmätta förändringar av bottennivåer

Den uppmätta erosionen (skillnaden i bottennivåer mellan 2003 och 2009 års mätningar)
har analyserats för de olika delsträckorna. Tillgång till jämförande data finns emellertid
endast i och nära farleden, eftersom mätningar som utförts 2003 inte omfattar hela älvens
bredd eller Nordre älv. Analysen har utförts med utgångspunkt från höjddata i rutor med
storleken 0,5 x 0,5 m. För varje ruta har ett medelvärde beräknats av värdena i de rutor
som ligger inom 10 m radie. De årliga förändringarna visar både på ökade och minskade
bottennivåer som i farleden ofta är mindre än 5 cm. I slänter mot älvens djupare delar har
uppmätts erosion som på sina ställen är upp till 15 cm/år. Beräkningarna redovisas på karta 1-14 i Bilaga 1 med årlig förändring av bottennivåer under den aktuella mätperioden.
Ett exempel ges i Figur 12-2.
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Figur 12-2. Exempel på redovisning av årlig förändring av bottennivåer.
Inom områden med negativa bottennivåförändringar förekommer erosion
och inom områden med positiva värden sedimentation. Bakgrundskarta
© Lantmäteriet

Volymen av de sediment som eroderats beräknades som förändringen i medeldjup integrerad över den mätta arean. Volymen omräknades därefter till en mängd/massa med samma
beräkningsförutsättningar som anges i avsnitt 11.1. Uppmätta medeldjup för förändringar
av bottennivåer har extrapolerats till att gälla för hela tvärsektionen. För Nordre älv har de
batymetriska mätningarna endast utförts under 2009. Medelbottennivåns förändring har
därför vid beräkningar antagits ha samma storlek som för sträckan Bohus-Göteborg. Resultatet av beräkningarna framgår av Figur , där total beräknad mängd och medelbottennivåförändring för olika delar av älven redovisas.
Den totalt eroderade mängden sediment i Göta älv är ca 160 kton/år enligt Figur 12-3.
Redovisade mängder är nettoförändringar, dvs. hänsyn har tagits till att det även förekommer sedimentation inom delsträckorna. I denna figur och följande avser förkortningen
LE Lilla Edet, BH avser Bohus och GBG avser Göteborgs hamn.
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Figur 12-3. Beräknad mängd eroderat material respektive medelvärden av bottennivåns förändring för olika delar av älven. Uppgifterna för Nordre älv baseras på samma erosionsförhållanden som i Göteborgsgrenen av Göta älv.

Den totala eroderade mängden sediment, ca 120 kton/år exklusive Nordre älv, utgår från
att erosionen är av samma omfattning över hela tvärsnittet. Sannolikt är erosionen på slänter utanför farleden och närmare stränderna av mindre omfattning, eftersom bottenskjuvspänningarna oftast är lägre i dessa områden. Dessutom är bottensedimenten mindre fasta i
dessa områden enligt backscatter-analysen. För att få en uppskattning av denna fördelning
har beräkningar utförts med två andra modeller.
I den första modellen har erosionen utanför farleden exkluderats och den area som används för volymberäkningen är därmed endast farledens area. Den totala eroderade massan beräknas på detta sätt till ca 55 kton/år (exklusive Nordre älv).
I den andra modellen antas erosionen utanför farleden vara hälften av den som förekommer i farleden. Den totala eroderade massan beräknas på detta sätt till ca 90 kton/år (exklusive Nordre älv).
En sammanställning av beräknade eroderade mängder framgår av Figur 12-4.
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Figur 12-4. Sedimentmängder vid beräkning av erosion för olika delar av älvens tvärsnitt.

Med utgångspunkt från uppmätta batymetriska förändringar har även eroderad mängd beräknats för de olika delsträckorna och medelvärden för nivåförändringen för motsvarande
delsträcka. Resultatet framgår av Figur 12-5. Det bör observeras att de olika delsträckorna
har olika längder och att staplarnas olika färg endast antyder vilket delområde delsträckan
tillhör (Vänern-Trollhättan, Trollhättan- Lilla Edet, Lilla Edet-Bohus, Bohus-Göteborg).
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Figur 12-5. Mängd eroderat material respektive medelvärden av bottennivåns
förändring för olika delsträckor.
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Figuren visar att de årliga bottenförändringarna är små (mindre än 0,5 cm) på flera sträckor från Vänern till Lilla Edet. Söderut därom är förändringarna större, upp till 3 cm/år.
Detta kan jämföras med den uppskattning som tidigare gjorts (Larson & Hanson, 2006)
där en erosion 0,7 cm angavs som medeltal för hela älvsträckan.) På sträckan 10/60013/000 redovisas ingen förändring av bottennivåerna. Mätningar har inte utförts i älven
utan i kanalen öster om älven. Dessutom påverkas bottenförhållandena avsevärt av de vattenrörelser som uppkommer vid slussning. Delsträckan har därför inte analyserats.
Enligt den beräknade bottennivåförändringen på sträckorna 5/200-6/400 och 19/80025/900 överstiger mängden sedimenterat material de mängder som eroderat. Längs sträckan Bohus-Göteborg är beräknade eroderade mängder stora och beräkningsmodellens förenklingar och eventuella fel i mätningar, som diskuteras i kapitel 7, bör beaktas.

12.3 Beräkning av erosionsförhållanden

Beräkningar har gjorts av erosion för olika förhållanden. Avsikten har varit att få en uppfattning av var erosion kan förekomma och vilken omfattning denna har. Beräkningarna
har i huvudsak utförts med de förutsättningar som anges i kapitel 11.1 men vissa modifieringar av beräkningsunderlaget har använts1.
Beräkning av eroderad mängd sediment vid olika vattenflöden
I den hydrodynamiska modellen har beräkningar gjorts för de olika vattenflöden som förekommer för dagens förhållanden och som kan komma att förekomma i ett framtida klimat.
En beräkning av eroderad mängd sediment för fyra sådana flöden har genomförts. Resultatet framgår av Tabell 12-1 och Figur 12-6. De olika flödena har i beräkningarna antagits
gälla för 12 månader.
Tabell 12-1. Beräknad eroderad mängd sediment [ton/år] för olika delar av älven vid olika flöden.
Sträcka\Flöde
780 [m3/s]
1030 [m3/s]
1250 [m3/s]
1500 [m3/s]
Vänern - Lilla Edet

15000

40000

65000

105000

Lilla Edet - Bohus

80000

200000

320000

430000

Bohus - Göteborg

20000

155000

290000

415000

Nordre älv

25000

140000

230000

325000

SUMMA

140000

540000

910000

1275000

1

För de två sydliga etapperna har ändrade värden angivits för den kritiska skjuvspänningen och erosionskonstanten, se kapitel 12
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Beräknad erosion vid olika flöden
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Figur 12-6. Beräknad årlig erosionsmängd för olika delar av älven och olika flöden under 12
månader. I figuren avser LE Lilla Edet, BH Bohus och GBG Göteborgs hamn.

Områden med extremt stor erosion
Vid erosionsberäkningarna har observerats att vissa beräkningsceller har orimligt hög erosion – upp till knappt 10 m på en period om 6,5 år. För att bedöma hur dessa extrema värden påverkar de totala mängderna i beräkningarna utfördes en särskild analys. Syftet var
att avgöra hur stor andel av den totala sedimentbudgeten som härrör från celler med en
erosion som överstiger 2 m på 6,5 år. Detta var endast aktuellt för sträckorna söder om
Bohus, eftersom inga celler i de båda delområdena norr därom hade celler där den beräknade erosionen överskred 2 m.

I analysen urskiljdes celler med ett eroderat djup på över 2 m från övriga och deras eroderade volym beräknades utifrån medeldjup och sammanlagd area. Eftersom ett rimligt värde på dessa extrema celler bör vara maximalt tillåtna djup (alltså 2 m) snarare än 0 m uttrycktes medeldjupet som medelvärdet av det djup som överskrider 2 m.
Resultatet framgår av Tabell 12-2 som indikerar att ca 2 % av den totalt beräknade eroderade massan beror av värden som bedöms vara orimligt stora. Utifrån detta bedöms påverkan från celler med sådana värden vara försumbar.
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Tabell 12-2. Den maximalt uppmätta erosionen under 6,5 år samt andel eroderad mängd sediment för områden med stor erosion.
Erosionmedel
Massa
Sträcka
Erosionmax [m]
% av Sedtot
[m]*
[ton/år]**
Vänern-Lilla Edet

0,85

-

Lilla Edet- Bohus

1,79

-

Bohus -Göteborg

4,28

2,67

275

1,6

Nordre älv

8,71

3,08

435

2,2

*) Redovisat medeldjup är endast baserat på de celler där erosionen överskrider 2 meter.
**) Angiven mängd avser eroderade massor vid erosion djupare än 2 meter.

Jämförelse mellan uppmätt och beräknad erosion
En jämförelse har gjorts mellan uppmätta bottennivåförändringar 2003-2009 och beräknad
erosion för de olika delsträckorna. De uppmätta förändringarna har uttryckts som ett medelvärde per år. Beräkningarna har utförts genom GIS-analys med utgångspunkt från sedimentbudget och flödesfördelning under 2003-2009 enligt metoden i avsnitt 11.1. Qviktad i
figuren avser den flödesfördelning som anges i Figur 11-1. Resultatet framgår av Figur 127.

Årlig erosion för olika flöden
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Figur 12-7. Jämförelse mellan uppmätta nivåförändringar för olika delsträckor (svarta staplar)
och beräknad förändring (blå staplar).

Resultaten visar för vissa delsträckor stora variationer mellan uppmätt och beräknad erosion. Det finns flera tänkbara förklaringar till detta. En förklaring kan vara att erosionsparametrarna varierar beroende på bottensedimentens egenskaper men i beräkningarna har
de antagits vara lika över stora områden. Vidare har beräkningarna gjorts utifrån beräknade bottenskjuvspänningar och med en beräkningsformel som gäller för kohesivt material,
men som här använts för älvens samtliga bottenmaterial. Den eroderade mängden som
använts i beräkningarna för sträckan Vänern - Lilla Edet (sträcka 0/000 - 33/400) är dessutom lägre än den som fastlagts i den modifierade sedimentbudgeten. Detta innebär att de

83 (104)

Göta älvutredningen – delrapport 1

beräknade mängderna på denna sträcka borde vara högre, dock maximalt tre gånger högre
(förutsatt att den modifierade sedimentbudgeten är tillförlitlig).
Visuell jämförelse av tre områden
För att undersöka hur väl den beräknade erosionen kan beskriva den uppmätta erosionen
har jämförelser gjorts mellan beräknad erosion och uppmätt bottennivåförändring för perioden 1 juli 2003 - 31 december 2009. I Figur 12-8Fel! Hittar inte referenskälla. illustreras dessa för tre områden längs älven. I bilderna visas uppmätt bottennivåförändring 20032009 (t.v.) och beräknad erosion under 6,5 år (t.h.).

Figur 12-8. Jämförelse mellan uppmätt bottennivåförändring 2003-2009 (t.v.) och beräknad
erosion över lika lång tid (t.h.) för tre områden längs Göta älv. Områdena är Ballabo (översta
bilden), Göta (mellersta bilden) och Garn (nedre bilden). I figuren t.v. innebär negativa värden
minskad bottennivå, medan erosion i figuren t.h. har positiva värden. Det innebär att inom områden med gul, orange och röd färg förekommer erosion. Observera olika skalor i figurerna.
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I det första området redovisas erosionen av skredmassorna från skredet i Ballabo 1996.
Uppmätta bottennivåförändringar stämmer relativt väl med de beräknade. Att beloppen av
de uppmätta förändringarna är större än den beräknade erosionen kan delvis bero på att
beräkningarna är gjorda utifrån en höjdmodell baserad på bottennivåmätningarna från
2009. Eftersom stor erosion skett sedan 2003 var antagligen bottenskjuvspänningarna högre i området med skredmassor 2003, och tänkbart är även att mängden mjukt material (omrörda skredmassor) har minskat.
Det andra området visar en kraftig kurva vid Göta. De uppmätta bottennivåförändringarna
är små. Mestadels är de negativa, men stråk med ökade nivåer finns längs djupfårans yttre
del. Beräkningarna å andra sidan visar på stor erosion i hela kurvan. Botten är uppenbarligen inte så erosionskänslig som antagits i beräkningen.
I det tredje området från Garn har bottennivåförändring skett dels som ett mindre skred,
dels genom erosion och sedimentation i ”korrasionsrännor”. Dessa förändringar kan inte
beskrivas i beräkningen eftersom den inte tar hänsyn till förändringar orsakade av problem
med stabilitet eller är så högupplöst att korrasionsrännorna beskrivs.
Resultaten visar att modellen verkar kunna beskriva erosionen i vissa typer av områden
men inte i andra. En tänkbar förklaring är att de processer som styr erosionen skiljer sig åt
i olika områden av älven.
Jämförelser av alla beräkningsceller
Förutom ovanstående områdesillustrationer har även övergripande jämförelser av differensen mellan beräknad erosion och uppmätt bottennivåförändring gjorts för hela älven. Beräkningen har gjorts så att om den beräknade erosionen exakt skulle motsvara den uppmätta bottennivåförändringen i de områden där bottennivån har minskat, skulle differensen
var noll i alla dessa områden. Eftersom beräkningarna inte innefattar sedimentation skulle
samtliga områden där bottennivån enligt mätningar har ökat i beräkningen fortfarande ha
positiva nivåer indikerande ökad nivå.

Figur 12-9 visar differensen mellan uppmätt bottennivåförändring och beräknad erosion.
Om beräkningen exakt hade beskrivit de områden med bottennivåminskning hade de
streckade linjerna i figuren inte haft några negativa värden, och för positiva värden hade
den streckade linjen exakt motsvarat den heldragna. Så är dock inte fallet, vilket inte heller
kan förväntas från en förenklad modellering av ett komplext problem. Det framgår att medelvärdena är närmare noll än de är i den uppmätta bottennivåförändringen, men spridningen verkar däremot vara tämligen likartad.
Vidare har de positiva nivåerna ökat i ungefär samma utsträckning som de negativa, vilket
innebär att den beräknade erosionen sker i ungefär samma utsträckning i områden som
enligt bottennivåjämförelsen har ökat i nivå som i områden vilka har minskat i nivå. En
mer rättvis jämförelse hade egentligen varit att göra denna jämförelse för medelvärdesbildad uppmätt bottennivåförändring, vilket bl.a. hade gett mindre spridning i jämförelsen
med beräknad erosion. Detta eftersom beräkningarna inte hanterar ökningar av bottennivån samt att de uppmätta bottennivåförändringarna ofta visar på småskaliga ökningar och
minskningar om varandra som inte kan beskrivas av beräkningarna.
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Figur 12-9. Uppmätt bottennivåförändring för olika delsträckor tillsammans med skillnaden
mellan beräknad erosion och uppmätt bottennivåförändring.

Av Figur 12-9 framgår också att medelvärdena för skillnaden mellan den beräknade erosionen och den uppmätta bottennivåförändringen är nära noll för delsträckorna Vänern Lilla Edet och Lilla Edet - Bohus, medan medelvärdet för Bohus - Göteborgs hamn är
klart negativt. För den senare är alltså den beräknade erosionen också i medeltal klart
mindre än den uppmätta bottennivåminskningen. Som nämnts i anslutning till Figur 7-7
kan detta vara en effekt av felaktig korrigering av bottennivåjämförelsen.
Som underlag för bedömning av hur den beräknade erosionen beskriver de uppmätta bottennivåförändringarna i olika backscatter-klasser visas skillnaden mellan beräknad erosion
och uppmätt bottennivåförändring för de olika delsträckorna och de olika backscatterklasserna redovisas i Figur 12-10.
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Figur 12-10. Differens mellan beräknad erosion (över 6,5 år) och uppmätt bottennivåförändring (2003-2009). I figuren visas sträckan Vänern-Lilla Edet (överst t.v.), Lilla Edet-Bohus
(överst t.h.) och Bohus-Göteborg (nederst t.v.).

Som framgår av Figur 12-10 är medelvärdena tämligen nära noll på delsträckorna VänernLilla Edet och Lilla Edet-Bohus. Från figuren ses att detta gäller samtliga backscatterklasser. De stora negativa medelvärdena på delsträckan Bohus-Göteborg i Figur 12-9
kommer enligt Figur 12-10 främst från klass 1 och 2, samt i mindre grad från klass 3, medan medelvärdena för klass 4 och framförallt för klass 5 ligger närmare noll.
Ny beräkning av erosion för delsträckorna nedströms Bohus
Den bristande överensstämmelsen mellan beräknad erosion och uppmätt bottennivåförändring på sträckan Bohus-Göteborgs hamn bedömdes kunna vara orsakad av att för hög kritisk bottenskjuvspänning ansatts i backscatter-klasserna 1, 2 och 3. Därför beräknades nya
värden för denna genom att använda 95 % av bottenskjuvspänningens medelvärde i vardera backscatter-klass, denna gång dock endast för delsträckorna Bohus-Nordre älvs fjord
och Bohus-Göteborgs hamn. Detta innebär att backscatter-klasserna inte längre betraktas
vara homogena längs hela älven avseende erosionsegenskaperna. De nya kritiska bottenskjuvspänningarna för klass 1-3 visas i Tabell 12-3.
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Tabell 12-3. Ny beräknad kritisk bottenskjuvspänning för delsträckorna Bohus-Nordre älvs
fjord och Bohus-Göteborgs hamn i Backscatter-klass 1, 2 och 3.
Ny kritisk bottenskjuvspänning,
τc [Pa]

Tidigare kritisk bottenskjuvspänning, τc [Pa]

1

0,14

0,34

2

0,14

0,36

3

0,15

0,37

Backscatter-klass

En ny beräkning av erosionskonstanten gjordes sedan på samma sätt som tidigare, men
endast för delsträckorna Bohus-Nordre älvs fjord och Bohus-Göteborgs hamn. De nya
värdena på erosionskonstanten visas i Tabell 12-4.
Tabell 12-4. Nya beräknade värden på erosionskonstanten M för delsträckorna Bohus-Nordre
älvs fjord och Bohus-Göteborgs hamn.
Ny erosionskonstant, M
[kg/(m2s)]

Tidigare erosionskonstant, M
[kg/(m2s)]

Bohus-Nordre älvs fjord

8,33·10-7

3,59·10-6

Bohus-Göteborgs hamn

2,31·10-6

2,60·10-5

Delsträcka

Genom att de nya värdena på den kritiska bottenskjuvspänningen är mindre än de tidigare
kommer erosion att ske också vid lägre flöden än tidigare. Därmed blir också de nya värdena på erosionskonstanten betydligt mindre än de tidigare, eftersom den bedömda flödesorsakade erosionen är samma som tidigare.
Med dessa nya värden har en ny beräkning gjorts som visar differensen mellan beräknad
erosion och uppmätt bottennivåförändring för de olika backscatter-klasserna, se Figur 1211.
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Figur 12-11. Differens mellan beräknad erosion och uppmätt bottennivåförändring (2003-2009) med ändrade erosionsparametrar för sträckan Bohus-Göteborg.

Resultatet har liknande utformning som det i Figur 12-10 som är baserat på den ursprungliga beräkningen. En olikhet finns dock för klass 1 och 2 där skillnaden är mindre (negativa värden). Denna skillnad beror på att det i den nya beräkningen i större grad beräknats
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ske erosion i de områden som också har uppmätt bottennivåminskning. Att skillnaden inte
är större mellan de båda diagrammen är en följd av att beräkningen inte ger lika mycket
erosion som den uppmätta bottennivåförändringen. Anledningen bedöms vara att de verkliga bottennivåförändringarna är mindre eller att den sedimentbudget som använts i beräkningen inte är korrekt.

12.4 Uppskattning av erosion för dagens förhållanden

Med utgångspunkt från jämförelser av förändringar av bottennivåer och beräkningar av
erosion har pågående erosion för dagens förhållanden värderats. En kontinuerlig förändring av bottensedimenten har konstaterats där såväl erosion som sedimentation förekommer längs älven. Mätningar visar att dessa förhållanden varierar inom olika delsträckor
och inom de beräkningsceller som använts i analyserna.
Vid analys av uppmätt erosion och sedimentation har därför valts att använda medelvärden
för delsträckorna enligt Figur 12-1. I värderingen har erosionen generaliserats och antagits
ha en kontinuerlig och över tvärsnittet jämnt fördelad utbredning för de olika delsträckorna. Uppskattade förändringar har redovisats för olika delsträckor i underlag till stabilitetsberäkningar (Rydell et al., 2011b). Den valda årliga erosionen varierar för olika delsträckor mellan 0, 5 och 1,5 cm.
Mätningarna indikerar också en större erosionspåverkan längs vissa undervattenslänter,
sannolikt med större delen i släntfoten, under tiden 2003-2009. De morfologiska förändringarna är komplexa och innebär en successiv formförändring. Undervattensslänter mot
djupfåran bedöms efter lång tid få en lutning som motsvarar rasvinkeln för den aktuella
jordarten. Efterhand undermineras slänten genom erosion så att ras/skred uppträder i släntens nedre del vilket i sin tur innebär att slänten får en ny lutning i rasvinkeln. Som underlag för en generaliserad typsektion för stabilitetsberäkningar antas slänten genom detta
parallellförflyttas in mot stranden för de sträckor som anges i underlag till stabilitetsberäkningar.

12.5 Sedimentbudget för Göta älv

En samlad värdering av erosion, transport och sedimentation av material längs Göta älv
har utförts och sammanställts i en sedimentbudget för älven enligt Figur 12-11. Sedimentbudgeten visar omfattning och fördelning av de sediment som transporteras från Vänerns
utlopp till havet, totalt och för olika delsträckor. Den redovisade sedimentbudgeten är modifierad i förhållande till de sedimentmängder som diskuteras i kapitel 10 och 11. De valda
mängderna i sedimentbudgeten nedan har värderats utifrån tidigare utredningar och kompletterande analyser och bedömningar inom Göta älvutredningen, främst med utgångspunkt från bottennivåförändringar och beräkningar.
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Figur 12-11. Transport av sediment längs Göta älv i kton/år för dagens förhållanden..

Sedimenttransporten längs Göta älv utgörs av sediment som tillförs vid utloppet från Vänern, genom erosion av slänter och bottnar, erosion till följd av fartygstrafik samt sediment
från tillflöden via vattendrag till älven. Den totala mängden sediment som når havet har
bedömts till 180 kton/år, varav via Nordre älv 110 kton/år och via Göteborgsgrenen 70
kton/år.
Sedimentmängden vid utloppet från Vänern har bedömts uppgå till 55 kton/år och utgör
en avsevärd del av den totala sedimenttransporten i älven. Sedimenten från Vänern bedöms huvudsakligen utgöras av utspolat och suspenderat material.
För sträckan Vänern-Lilla Edet bedöms stranderosionen ha minskat jämfört med tidigare
utredningar genom att i stort alla stränder försetts med erosionsskydd under 1970-talet.
Emellertid bedöms viss erosion förekomma längs stränder men även som djuperosion i
undervattenslänter och bottnar och uppgåt till 30 kton/år. Sediment från biflöden bedöms
uppgå till 5 kton/år. Erosion från fartygstrafiken har uppskattats till ca 4 kton/år (Larson,
2011) och ingår i angiven mängd sediment för delsträckan.
Längs sträckan Lilla Edet – Bohus bedöms sedimentmängden utgöras av bottenerosion
och vara av samma omfattning som uppskattats i tidigare utredningar, 40 kton/år. Erosionen från fartygstrafik har här uppskattats till ca 2 kton/år och ingår i angiven mängd sediment från bottenerosionen och från biflöden tillförs 10 kton/år.
Sedimentmängder till följd av erosion för sträckorna Bohus-Nordre älv respektive BohusGöta älv har i tidigare utredningar inte redovisats. Den bedömning som gjorts i denna utredning är att förhållandena är likartade som de för sträckan Lilla Edet – Bohus och hu-
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vudsakligen beror av bottenerosion. Sedimentmängden har bedömts uppgå til 20 kton/år
för vardera älvsträckorna. I dessa mängder ingår även erosion från fartygstrafik.
Muddring utförs kontinuerligt i området kring Göteborgs hamn motsvarande ca 50 kton/år
(Brack et al., 2001). Detta överensstämmer väl med de uppskattningar som gjorts av den
årliga sedimenttransporten i Göteborgsgrenen som ligger i intervallet 50-80 kton/år, under
förutsättning att större delen av sedimenten avsätts i närheten av Göteborgsgrenens utlopp.

12.6 Slutsatser och diskussion

Förändringar av bottennivåer har analyserats med utgångspunkt från två batymetriska
mätningar med 6,5 års mellanrum. Den uppmätta erosionen (skillnaden i bottennivåer mellan 2003 och 2009 års mätningar) har analyserats för de olika delsträckorna. Tillgång till
jämförande data finns emellertid endast i och nära farleden, eftersom mätningar som utförts 2003 inte omfattar hela älvens bredd samt Nordre älv. De årliga förändringarna visar
både på ökade och minskade bottennivåer som i farleden ofta är mindre än 5 cm. I slänter
mot älvens djupare delar har uppmätts erosion som på sina ställen är upp till 15 cm/år.
Med utgångspunkt från uppmätta batymetriska förändringar har även eroderad mängd beräknats för de olika delsträckorna och medelvärden för nivåförändringen för motsvarande
delsträcka. Uppmätta medeldjup för förändringar av bottennivåer har extrapolerats till att
gälla för hela tvärsektionen. För Nordre älv har de batymetriska mätningarna endast utförts
under 2009. Medelbottennivåns förändring har därför vid beräkningar antagits ha samma
storlek som för sträckan Kungälv-Göteborg.
Beräkningar av erosion har gjorts för att få en uppfattning av var erosion kan förekomma
och vilken omfattning denna har. En jämförelse mellan uppmätta bottennivåförändringar
2003-2009 och beräknad erosion för de olika delsträckorna visar att för vissa delsträckor
finns stora variationer mellan uppmätt och beräknad erosion. Det finns flera tänkbara förklaringar till detta, bland annat att erosionsparametrarna valts till samma värde för stora
områden även om bottensedimentens egenskaper varierar. Beräkningar har gjorts med en
beräkningsformel som gäller för kohesivt material, men som här använts för älvens samtliga bottenmaterial. De beräknade mängderna kan på vissa sträckor vara något högre. Resultaten visar att modellen kan beskriva erosionen tillfredsställande i vissa typer av områden men inte för alla områden. Det är därför nödvändigt att göra mer detaljerade beräkningar för att klargöra de lokala förhållandena.
Med utgångspunkt från jämförelser av förändringar av bottennivåer och beräkningar av
erosion har pågående erosion för dagens förhållanden värderats. En kontinuerlig förändring av bottensedimenten har konstaterats där såväl erosion som sedimentation förekommer längs älven. Mätningar visar att dessa förhållanden varierar inom olika delsträckor
och inom de beräkningsceller som använts i analyserna.
Uppskattade förändringar har redovisats för olika delsträckor i underlag till stabilitetsberäkningar (Rydell et al., 2011b). Den valda årliga erosionen varierar för olika delsträckor
mellan 0,5 och 1,5 cm. Med hänsyn tagen till osäkerheter i analyserna har valts värden
som ligger på säkra sidan.
Mätningarna indikerar också en större erosionspåverkan längs vissa undervattenslänter
sannolikt med större delen i släntfoten. Undervattensslänter mot djupfåran bedöms successivt genom att ras/skred uppträder i släntens nedre del får en ny lutning i rasvinkeln, vilket
innebär att slänten parallellförflyttas in mot stranden.
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En samlad värdering av erosion, transport och sedimentation av material längs Göta älv
har utförts och sammanställts i en sedimentbudget för älven. Sedimenttransporten längs
Göta älv utgörs av sediment som tillförs vid utloppet från Vänern, genom erosion av slänter och bottnar, erosion till följd av fartygstrafik samt sediment från tillflöden via vattendrag till älven. Den totala mängden sediment som når havet har bedömts till 180 kton/år,
varav via Nordre älv 110 kton/år och via Göteborgsgrenen 70 kton/år.
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13

EROSIONSFÖRHÅLLANDEN I FRAMTIDA KLIMAT

13.1 Utgångspunkter

De klimatförändringar som kan förväntas i Göta älvdalen beskrivs i kapitel 4. Sammanfattningsvis visar klimatanalysen att en ökad nederbörd kan förväntas i framtiden. Den
säsongsvisa fördelningen av flödena förändras också med högre flöden under större delen
av året. Det innebär att en ökad erosion kan förväntas till följd av högre vattenflöden men
också genom att höga flöden kommer att ha längre varaktighet under året.
Framtida förväntade ökade nederbörd innebär större tillrinning till Vänern. Det innebär att
större vattenmängder behöver avledas via Göta älv eller på annat sätt. Sådana alternativa
lösningar ingår inte i denna utredning.
Det finns också andra förhållanden som har betydelse för erosionsförhållandena i älven.
Ny bebyggelse och infrastruktur påverkar på olika sätt erosionen liksom framtida fartygstrafik och tappningsförhållanden för vattenkraften. Detta innebär att de beräkningar och
bedömningar som gjorts innehåller osäkerheter.
I detta kapitel beskrivs de beräkningar och värderingar som använts för att få en uppskattning av erosionsförhållandena fram till år 2100 utifrån två olika fall. Det första avser det
fall högre tappningar inte kan accepteras utan gällande vattendom tillämpas även fortsättningsvis. Det andra fallet som beskrivs gäller då högre flöden än idag kan tillåtas avledas
genom Göta älv.

13.2 Erosion vid vattenflöden med dagens tappning

I det fall avledning av vatten i älven kommer att ha samma omfattning som för dagens
förhållanden har antagits att i erosionen i huvudsak kommer att ha samma årliga omfattning. Det innebär att den årliga erosionspåverkan baseras på de uppskattningar som gjorts
med utgångspunkt för jämförelser mellan bottennivåer mellan 2003 och 2009. Erosionen
fram till 2100 anges som medelvärden för olika delsträckor med hänsyn tagen till de osäkerheter som finns i underlaget.

13.3 Erosion vid ökade vattenflöden

För att värdera konsekvenserna för erosionsförhållandena vid ökade flöden i älven har
beräkningar utförts för ett antal framtida alternativa vattenflöden. Beräkningarna har utförts för att få en uppfattning av storleksordningen av bottennivåförändringar i ett framtida
klimat.
Alternativa framtida vattenflöden
Som underlag för beräkning av framtida erosion har fyra av de sex simulerade flödena (se
kapitel 8) viktats i fyra olika scenarier enligt Tabell 13.1. Vattenflödena är generaliserade
och motsvarar inte alltid observerade flöden i Göta älv. De har valts för att illustrera inverkan vid olika flöden som kan förekomma i dagens men också framtida klimat.
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Tabell 13-1. Studerade varaktighetsfördelningar för vattenföring i Göta älv.
Flöde
Varaktighet
Flöde
Varaktighet
Alt
Flöde (m3/s)
(m3/s)
(mån)
(m3/s)
(mån)
1

780

12

Varaktighet
(mån)

2

1030

6

780

6

3

1250

4

780

6

550

2

4

1500

3

780

6

550

3

Alternativ 1 motsvarar det ”erosionsflöde” som beskrivits i avsnitt 11.1 och som motsvarar
ett stationärt flöde vilket avseende erosion bedömts representera den verkliga flödesvariationen i älven under perioden 2003-2009. Alternativ 2 utgår från den maximala tillåtna
tappningen till älven i gällande vattendom. Alternativ 3 är ett av de flöden som kan komma att uppträda i framtida klimat. En flödessituation av motsvarande storlek förekom vid
de höga nederbördstillfällena 2000-2001 enligt Figur 13-1. Alternativ 4 avser extrema förhållanden och som bedömts utgöra en övre gräns för framtida flöden.

m3/s

1400

Tappning i Vargön och havsvattenstånd

Vattenstånd cm
(Avvikelse från medel)

200
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Figur 13-1. Tappning från Vänern och vattenstånd i havet under 2000-2002 (Bergström et al.,
2011).

Beräkning av erosion
Beräkningarna har utförts med samma förutsättningar som anges i kapitel 11.1. I Figur
13-2 redovisas resultaten från beräkningar för den årliga erosionen vid olika flöden för
de olika delsträckorna. Samma flöde har använts under 12 månader. Som jämförelse redovisas även erosionen vid det ”viktade flödet” enligt Figur 11-1..
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Årlig erosion för olika flöden
0,15
0,36

0,67
0,37

0,13

0,73

Uppmätt
Qviktad
Q780
Q1030

0,11

Q1250
[m/år]

0,09

Q1500

0,07

TH
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GBG

0,05
0,03

Nordre älv

77/100-81/900

65/900-77/100

56/000-65/900

50/800-56/000

45/400-50/800

39/800-45/400

33/400-39/800

25/900-33/400

19/800-25/900

13/000-19/800

10/600-13/000

9/100-10/600

6/400-9/100

5/200-6/400

3/200-5/200

-0,01

0/000-3/200

0,01

Figur 13-2. Beräknad årlig erosion för delsträckor för olika flöden med 12 månaders
varaktighet samt erosion enligt uppmätta bottennivåförändringar.

Som förväntat ökar erosionen med ökade flöden eftersom dessa ger ökade bottenskjuvspänningar som överskrider de kritiska bottenskjuvspänningarna. De höga värdena på
sträckan från Bohus till Göteborg (65/900-81/900) är en följd av att kritiska skjuvspäningar överskrids för stora områden jämfört med de områden som påverkas för dagens förhållanden. Det bör noteras att för sträckan 10/600-13/000 har beräkningen utförts för älvfåran, vilket inte gjorts vid jämförelser av bottennivåer.
Motsvarande beräkning för olika flöden med varaktighet enligt Tabell 13.1 har utförts och
resultaten redovisas i Figur 13-3. Figuren redovisar den totala erosionen under perioden
2010-2100. Flödena har antagits öka linjärt: från dagens förhållande (som baseras på det
viktade flödet enligt Figur 11-1) till respektive alternativt flöde år 2100. Då en linjär förändring av flödet har antagits har erosionen för dagens förhållanden beräknats för halva
perioden (45 år) och den förväntade erosionen 2100 under lika lång tid. Alt 0 i figuren
motsvarar Qviktat i tidigare figurer.

Erosion till 2100
8,2
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Alt 0 (nu)
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Nordre älv
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65/900-77/100

56/000-65/900

50/800-56/000

45/400-50/800

39/800-45/400

33/400-39/800

25/900-33/400

19/800-25/900

13/000-19/800

10/600-13/000

9/100-10/600

6/400-9/100
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3/200-5/200

0/000-3/200

0,00

Figur 13-3. Beräknad total erosion under perioden 2010-2100 för delsträckor för olika flöden
och varaktighet.
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Beräkningarna visar att erosionen uppströms Trollhättan (TH) är relativt begränsad. För
sträckorna närmast nedströms därom fram till sektion 65/900 (vid förgreningen Göta och
Nordre älv) är inom respektive delsträcka den beräknade erosionen relativt likartad för de
olika flödena men varierar mellan delsträckorna. Som tidigare konstaterats visar beräkningarna stora mängder eroderat material på sträckorna mellan Bohus och Göteborg vid
höga flöden. Detta bedöms vara en följd av att vid ett högt värde på erosionskonstanten
har bottenskjuvspänningarna överskridit de kritiska bottenskjuvspänningarna endast på
relativt små områden för dagens förhållanden. Vid högre flöden överskrids de kritiska bottenskjuvspänningarna för väsentligt större områden, vilket med samma erosionskonstant
innebär stora eroderade mängder.
En jämförelse mellan dagens och framtida erosionsförhållanden har utförts och redovisas i Figur 13-4. Beräknad erosion för vardera av flödesalternativen 1-4 har jämförts
med erosionen vid dagens förhållanden (Alt 0). Medelvärden för de olika delsträckorna
har även beräknats för samtliga alternativa flöden 1-4. Alternativ 4 avser ett extremt flöde
som bedöms ha liten sannolikhet och för att värdera inverkan av detta flöde har även medelvärdet för endast flödesalternativ 1-3 beräknats.
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33/400-39/800
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Figur 13-4. Jämförelse av förhållanden mellan erosion för dagens förhållanden respektive
olika flöden och delsträckor.

Av figuren framgår att olika delar av älven har olika förutsättningar för erosion. Exempelvis ökar den beräknade erosionen kraftigt vid de högsta flödena i såväl de norra som de
södra delarna. Ökade flöden ger större erosionspåverkan och jämfört med dagens förhållanden är det relativt sett större påverkan på älvsträckor mellan Vänern-Trollhättan och
Bohus-Göteborg än på sträckan Trollhättan - Bohus. Medelvärdena för alternativ 1-3 visar
på en ökad erosion med 3-4 gånger för den norra älvsträckan ned till Trollhättan, ökning
med 2-5 gånger får sträckan Bohus-Göteborg och med ca 2 gånger för övriga sträckor.

13.4 Uppskattning av erosion i framtida klimat

Med utgångspunkt från de beräkningar som utförts ovan för olika vattenflöden i ett framtida klimat har en uppskattning av erosionen gjorts. Denna uppskattning bör främst användas som underlag för stabilitetsberäkningar och gör inte anspråk på att i detalj ange de
framtida erosionsförhållandena.
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För det fall avledning av vatten i älven kommer att ha samma omfattning som för dagens
förhållanden antas erosionen ha samma årliga storlek som idag och kan extrapoleras för
tiden fram till 2100, dvs. 90 år. Detta innebär att den totala erosionen uppgår till 0,4-0,5 m
i de norra delarna av älven och till 1,0-1,5 m för de södra delarna.
Vid framtida högre flöden bedöms erosionen komma att öka för samtliga delsträckor. Vid
år 2100 uppskattas den totala erosionen för de norra delarna av älven uppgå till 0,8-2,0 m
och i de södra delarna till 2,0-3,0 m. Hänsyn har tagits till att vattenflödena successivt ökar
fram till seklet slut.
Den större erosionspåverkan som konstaterats i slänter ned mot älvens djupfåra vid batymetriska mätningar kan förväntas fortsätta även framöver och en parallellförflyttning av
slänter in mot stranden kan erhållas. Storleken på denna förflyttning beror av många förhållanden och är beroende av bland annat tidsberoende morfologiska förändringar och
dess storlek är därmed svår att bedöma.

13.5 Slutsatser och diskussion

För att få en uppskattning av erosionsförhållandena fram till år 2100 har beräkningar och
värderingar gjorts utifrån två olika fall. Den första avser det fall högre tappningar inte kan
accepteras utan gällande vattendom tillämpas även fortsättningsvis. Det andra fallet som
beskrivs gäller då högre flöden än idag kan tillåtas avledas genom Göta älv.
Uppskattningen av erosionsförhållanden i framtida klimat bygger på antaganden med stor
osäkerhet och gör inte anspråk på att i detalj ange de framtida erosionsförhållandena. Resultaten bör främst användas som underlag för stabilitetsberäkningar.
Den framskrivning av framtida förhållanden som gjorts för det fall avledning av vatten i
älven kommer att ha samma omfattning som för dagens förhållanden utgår från observerade förändringar under relativt kort tid (6,5 år). Eftersom det saknas detaljerade uppgifter
om de lokala variationerna blir angivna uppgifter om erosionen vid 2100 generaliserade
och baserade på medelvärden för relativt stora områden. Erosionsförhållandena vid framtida högre flöden beror helt på vilka vattenflöden som kan förväntas i älven, vilket innebär
stora osäkerheter i bedömningarna.
Även om det finns osäkerheter i den uppskattning av erosionspåverkan som redovisas i
denna utredning bedöms det ändå ge en tillräckligt god bild av framtida erosion. Angivna
värden för erosionen bedöms vara på den säkra sidan.
Den större erosionspåverkan som konstaterats i slänter ned mot älvens djupfåra vid batymetriska mätningar kan förväntas fortsätta även framöver och en parallellförflyttning av
slänter in mot stranden kan erhållas. Storleken på denna förflyttning beror av många förhållanden och är beroende av bland annat tidsberoende morfologiska förändringar och
dess storlek är därmed svår att bedöma.
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EROSIONSPÅVERKAN I STABILITETSUTREDNINGAR

I denna utredning redovisas resultat från undersökningar, beräkningar och analyser av erosionsegenskaper och erosionsförhållanden längs Göta älv. Förhållandena i älven varierar
kraftigt, vilket innebär att för att i detalj kunna beskriva förutsättningarna för erosion skulle det erfordras väsentligt mer omfattande undersökningar i fält och på laboratorium.
Analys av framtaget underlagsmaterial visar att erosionsförhållandena i Göta älv är mycket komplexa. De geologiska förhållandena, de under lång tid pågående morfologiska förändringarna, naturliga och antropogena variationer i vattenflöden och den mänskliga påverkan genom bebyggelse och infrastruktur påverkar på olika sätt erosionsförhållandena.
Det finns också stora osäkerheter i framtida fartygstrafik och tappningsförhållanden för
vattenkraften och framförallt i förändringar av klimatet. Detta innebär också att de beräkningar som utförts innehåller osäkerheter vid uppskattning av erosionsförhållandena.
Sålunda finns inte förutsättningar för att i detalj ange erosionens omfattning för dagens
förhållanden eller för framtida klimatförändringar för de olika delarna av älven. Som anges i kapitel 12 och 13 har som underlag till beskrivning av förändringar av slänters och
bottnars geometri valts att göra en redovisning dels utifrån uppmätta förändringar av bottennivåer, dels baserat på beräkningar av erosion för framtida vattenflöden. En sammanvägning och värdering av detta har sedan gjorts som underlag för stabilitetsberäkningar.
Generellt gäller att det pågår en kontinuerlig förändring av bottennivåer i älven där såväl
erosion som sedimentation förekommer längs älven. Mätningar visar att dessa förhållanden varierar inom olika delsträckor och inom de beräkningsceller som använts i analyserna.
Med utgångspunkt från observationer, mätningar och beräkningar rekommenderas att erosionens påverkan på slänters geometri studeras utifrån olika betraktelsesätt för dagens och
framtida förhållanden. Det bör observeras att de angivna fallen inte gör anspråk på att
motsvara den exakta omfattningen utan har tagits fram för att praktiskt kunna ange vilken
inverkan erosionen har för stabilitetsförhållandena. Nedan anges de principer som tillämpas för de olika fallen. Detaljerade uppgifter om vilka förändringar som rekommenderas
anges i en särskild rapport med beräkningsförutsättningar (Rydell et al., 2011b).
Stabilitetsberäkningar kommer att utföras för tre fall. Fall 1 avser stabilitetsförhållanden
för dagens förhållanden. Erosion är en ständigt pågående process och det är även nödvändigt att i stabilitetsutredningarna ta hänsyn till de förändringar över tiden som kan komma
att ha betydelse för stabiliteten. Fall 2 gäller om framtida vattenflöden följer gällande vattendom och inte tillåts öka utan andra lösningar erfordras för att avleda ökade vattenmängder i Vänern. Fall 3 gäller om högre tappningar från Vänern kan tillåtas och därmed
högre flöden i Göta älv. Erosionen har då beräknats utifrån fyra olika flöden och varaktigheter fram till år 2100.
Beräkningsfall 1 - Stabilitetsförhållanden i dagens klimat
Stabilitetsberäkningar föreslås genomföras med den bottentopografi som uppmätts i den
batymetriska undersökningen 2009 inom Göta älvutredningen. Hänsyn tas till att aktiv
erosion förekommer i undervattenslänter som anges i rapporten med beräkningsförutsättningar.
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Beräkningsfall 2 - Stabilitetsförhållanden vid år 2100 med samma erosionspåverkan
som för dagens förhållanden/vattenflöden
I detta fall förutsätts samma erosionspåverkan som för dagens förhållanden. I beräkningarna har använts medelvärden för delsträckor enligt avsnitt 12.1.

För respektive delsträcka antas en jämnt fördelad erosion längs hela sträckan och i hela
tvärsektionen med medelvärdet av uppmätt årlig erosion för perioden 2003-2009. Total
erosion fram till år 2100 har tagits fram genom extrapolering (90 år x uppmätt årlig förändring). Den totala erosionen fram till 2100 för olika delsträckor varierar mellan 0,4 m
och 1,5 m och anges i detalj i rapporten med beräkningsförutsättningar.
Erosion i undervattenslänter har konstaterats vid batymetriska mätningar och finns angivna för aktuella delsträckor i rapporten med beräkningsförutsättningar. Denna erosion har
större omfattning än övriga delar av respektive delsträcka och bör beaktas vid stabilitetsberäkningar. I stabilitetsberäkningar antas att undervattenslänterna parallellförflyttas in
mot land med 4 m för att motsvara de förhållanden som antas uppkomma år 2100.
Beräkningsfall 3 - Stabilitetsförhållanden år 2100 vid erosionspåverkan med hänsyn
till ökade flöden i framtida klimat
Framtida erosion har värderats med utgångspunkt från beräkningar för olika flöden och i
relation till den erosion som kan förväntas med dagens flöden.

För respektive delsträcka antas en jämnt fördelad erosion längs hela sträckan och i hela
tvärsektionen genom ett sammanvägt värde utifrån uppmätt erosion och beräknad erosion
för olika flöden och varaktighet för olika delsträckor. Den totala erosionen fram till 2100
för olika delsträckor varierar mellan 0,8 m och 3,0 m och anges i detalj i rapporten med
beräkningsförutsättningar.
Ökade flöden innebär ökad erosion av hela tvärsnittet inklusive undervattenslänter. Detta
medför en större tvärsektion som i sin tur innebär minskade bottenskjuvspänningar. För
beräkningar antas att detta sammantaget inte ger ökad erosion utöver den som föreslås för
beräkningsfall 2. Det innebär att i stabilitetsberäkningar antas att undervattenslänterna
parallellförflyttas in mot land med 4 m för att motsvara de förhållanden som antas uppkomma år 2100.
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15

BEHOV AV KOMPLETTERANDE UTREDNINGAR

Denna utredning har ökat förståelsen för erosionen i Göta älv och processer kopplade till
denna samt gett ett underlag till en översiktlig beskrivning av erosionsförhållandena. Det
erfordras emellertid ytterligare kunskap för att bättre kunna beskriva erosionen i älven och
i synnerhet de lokala förhållandena. Det gäller både den erosion som sker för nuvarande
förhållanden och den som kommer ske framöver i en situation med förändrade flödesförhållanden.
I detta avsnitt beskrivs behov av kompletterande utredningar som underlag för värdering
och hantering av risker för skred i älvdalen. Det finns dessutom behov av att öka kunskapen om erosionsprocesser genom kunskapsuppbyggnad, forskning och utveckling. En
sammanställ-ning av forsknings- och utvecklingsbehovet redovisas i en särskild fördjupningsstudie (Rydell et al., 2011c).
Nedan beskrivs behovet av kompletterande utredningar som kan indelas enligt följande:
•

Kompletterande utredningar av erosionsförhållandena i områden med skredrisker.

•

Övervakning av områden med otillfredsställande stabilitet

15.1 Kompletterande detaljundersökningar i områden med skredrisker

Kompletterande utredningar behöver göras för att klargöra erosionsförhållandena i områden där oacceptabla skredrisker har konstaterats för dagens förhållanden. Detaljerade undersökningar av erosionsförhållandena erfordras som underlag för behov av åtgärder för
att förebygga skred. Följande insatser bör prioriteras:
Befintliga erosionsskydd
- omfattning/läge och beskaffenhet av skydd under vattenytan
- undersökning av läge och kondition vid skyddens nederkant i älven
Batymetriska förhållanden
- detaljerade mätningar från strandlinje till djupfåra
Analys och värdering av pågående erosion
- detaljerad undersökning av batymetriska och morfologiska förhållanden
- provtagning och analys av bottensediment
- analys av erosionsmönster och lokal påverkan
- beräkningar av erosion
15.2 Övervakning av områden med otillfredsställande stabilitet

Inom de områden där det konstaterats stabilitetsförhållanden som på längre sikt kan leda
till oacceptabla risker, exempelvis till följd av pågående erosion eller klimatförändringar,
behöver åtgärder vidtas för att övervaka erosionsprocesserna och eventuella behov av åtgärder klargöras. Följande insatser bör prioriteras:
Batymetriska förhållanden
- återkommande mätningar över hela älven med 3 års intervall
- jämförelse med tidigare mätningar under 1900-talet
- inventering av arbeten utförda i älven (muddring och deponering)
Behov av förstärkning av erosionsskydd
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-

inventering av nivå och läge för skydd ovan och under vattenytan
behov av kompletterande erosionsskydd

Analys av bottenmorfologi, geologi och erosionsprocesser
- analys av sidescan sonar-bilder och bottennivåförändringar
- analys av bottensedimentens egenskaper med avseende på förutsättningar för erosion
- inventering och analys av förhållanden i områden där muddring och deponering av
sediment utförts
- mätning och analys av sedimenttransport för hela älven och för delsträckor
Analys av erosionsförhållanden
- beräkningar utifrån hydrodynamiska data och bottenmaterialens erosionsegenskaper
Fartygstrafikens inverkan på erosionen
- uppföljning av fartygstrafikens påverkan och omfattning i känsliga områden
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Kartbilaga över bottennivåförändringar
De uppmätta förändringarna av bottennivåer mellan batymetriska mätningar under 2003 och
2009 redovisas i karta 1-14 i denna bilaga. På kartorna redovisas den årliga förändringen
beräknad som ett medelvärde för den aktuella perioden (6,5 år).
Mätningarna 2003 omfattade inte hela älvens bredd och inte heller Nordre älv. Det innebär att
jämförelsen inte kan göras för hela vattenområdet. De områden där jämförelser inte kunnat
göras är markerade på kartorna.
Redovisningen av sträckor med erosion i slänter mot älvens djupfåra utgår från jämförelser
mellan de batymetriska mätningarna och beräkningar av erosion.
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