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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.
Hydrodynamisk modell för Göta älv – Underlag för analys av vattennivåer, strömhastigheter och bottenskjuvspänningar

SMHI har i samverkan med SGI etablerat en hydrodynamisk strömningsmodell över Göta älv, från Vänern till havet (inklusive Nordre älv), för att beräkna vattennivåer, strömmar och bottenskjuvspänningar i dagens och framtidens klimat. Som komplement till modellen har SMHI även utfört ström- och
vattenståndsmätningar.
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Sammanfattning

Göta älvdalen är en av de mest skredkänsliga dalgångarna i Sverige. De pågående och kommande
klimatförändringarna med ökad nederbörd, stigande havsnivå och ökat vattenflöde riskerar att leda till
ökad erosion och fler skred. Vid högre nederbörd kan ökad tappning från Vänern till Göta älv bli
nödvändig, vilket kan innebära ökade flöden och ökad risk för erosion och skred längs Göta älv. Med
anledning av detta gav regeringen i slutet av år 2008 Statens geotekniska institut (SGI) uppdraget att
utföra en skredriskkartering för hela Göta älv, idag och i framtidens klimat. För analysen behövs
detaljerade uppgifter om vattennivåer, strömmar och bottenskjuvspänningar (friktionskraften mot
botten) i älven. SMHI har därför i samverkan med SGI satt upp en hydrodynamisk strömningsmodell
över Göta älv, från Vänern till havet (inklusive Nordre älv). Utredningen består av två huvudsakliga
moment:
•

Modellberäkningar av vattennivåer, strömhastigheter och bottenskjuvspänningar i hela Göta
älv.

•

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

Den hydrodynamiska beräkningsmodellen Delft3D har satts upp för tre delområden: Vänern –
Trollhättan, Trollhättan – Lilla Edet och Lilla Edet – havet. Modellen arbetar i ett tvådimensionellt
beräkningsnät, som förutom själva älven, även täcker översvämningsytor på land.
När en numerisk strömningsmodell ska användas för ett visst område bör alltid en kontroll av
funktionen göras mot uppmätta data. För detta syfte har SMHI utfört vattenståndsmätningar under
april – december 2010 på fem platser: Björlanda Kiles småbåtshamn, Kungälv, Nödinge, Lilla Edet
och Trollhättan. Strömmätningar har vid ett tillfälle gjorts i fyra tvärsnitt över älven: vid Kungälv,
Nödinge, Kullhagen och Stubbered. De tre strömningsmodellerna har sedan kalibrerats och validerats
mot uppmätta flöden, vattenstånd och strömmätningar. Kalibreringen och valideringen har skett mot
både höga och låga flöden.
Jämförelsen mellan beräknat och uppmätt vattenstånd visar att skillnaden är högst ± 5 cm för var och
en av de tre delområdesmodellerna. Beräknad och uppmätt strömhastighet ligger inom samma
storleksordning och strömriktningarna visar god överenstämmelse då virvlar och andra
strömningsmönster som syns i mätningar fångas upp i beräkningar. Resultaten från de tre
strömningsmodellerna bedöms därför uppfylla de precisionskrav som man kan förvänta sig vid
simuleringar med numeriska modeller.
Simuleringar med strömningsmodellerna gjorts för sex olika flöden från Vänern: 170 m3/s, 550 m3/s,
780 m3/s, 1030 m3/s, 1250 m3/s och 1500 m3/s. I denna rapport presenteras resultatet av simuleringarna
för de fyra högsta flödena eftersom dessa är mest intressanta ur erosionssynpunkt. För delområdet
Lilla Edet - havet har även vattennivåerna i älven under stormen Gudrun simulerats.
Resultaten av simuleringarna visar 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 söder ut. De högsta skjuvspänningarna förekommer främst i mindre områden där
strömhastigheten ökar pga. älven smalnar av eller blir grundare. Utbredningen av områden med höga
skjuvspänningar ökar då flödet i älven ökar. Med ökande flöde så 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. 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.
Tänkbara framtida användningsområden för de tre strömningsmodellerna är att beräkna till exempel
översvämningsytor i dagens och framtidens klimat, spridning av olika ämnen och
bottenskjuvspänningar vid andra flödessituationer. Möjligheten finns att förfina beräkningsnätet i vissa
speciellt intressanta områden och även att göra tredimensionella beräkningar för att t.ex. få med
effekterna av saltkilen i Göteborg.
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Bakgrund

Göta älvdalen är en av de mest skredkänsliga dalgångarna i Sverige. De pågående och kommande
klimatförändringarna riskerar att leda till ökad erosion och fler skred, när nederbörden ökar, havsnivån
stiger och vattenflödet ökar. Vid högre nederbörd kan ökad tappning från Vänern till Göta älv bli
nödvändig, vilket kan innebära ökade flöden och ökad risk för erosion och skred längs Göta älv. Med
anledning av detta gav regeringen i slutet av år 2008 Statens geotekniska institut (SGI) uppdraget att
utföra en skredriskkartering för hela Göta älv, idag och i framtidens klimat. För analysen behövs
detaljerade uppgifter om vattennivåer, strömmar och bottenskjuvspänningar (friktionskraften mot
botten) i älven. SMHI har i samverkan med SGI satt upp en hydrodynamisk strömningsmodell över
Göta älv, från Vänern till havet (inklusive Nordre älv), för att beräkna vattennivåer, strömmar och
bottenskjuvspänningar i dagens och framtidens klimat. Som komplement till modellen har SMHI även
utfört ström- och vattenståndsmätningar.

3

Områdesbeskrivning

Göta älv förbinder sjön Vänern med havet. Vid Kungälv delar sig älven i två grenar, den nordligaste
grenen bildar Nordre älv och den södra fortsätter som Göteborgsgrenen av Göta älv, se Figur 1. Längs
älven finns tre stycken kraftverksdammar med tillhörande fall; vid Vargön, Trollhättan och Lilla Edet.
Den totala fallhöjden mellan Vänern och havet är 44 m. Tappningen av Vänern, och därmed flödet till
Göta älv, styrs av vattendomen för Vänern. Enligt vattendomen ska den högsta tappningen i Göta älv
begränsas till drygt 1000 m3/s. Figur 1 visar en karta över Göta älv och de tillrinnande vattendrag som
finns med i beräkningsmodellen. Orter och vattendrag som tas upp i rapporten är markerade i kartan
tillsammans med de platser där ström- och vattenståndsmätningar har genomförts. Nedan ges lite
allmän information om älven:
•

Göta älvs totala längd cirka 100 km och Nordre älv är cirka 15 km lång.

•

Typisk bredd är 50-400 m.

•

Djupet i älven är > 6.3 m i den muddrade fåran, i vissa områden upptill 20 m. Utanför fåran
grundar älven upp och älvens kanter är ofta grunda hyllor.

•

Medelflödet i Göta älv är cirka 550 m3/s.

•

75 % av flödet går genom Nordre älv och 25 % genom Göta älvs Göteborgsgren (Ref. 6).

•

Högsta uppmätta flödet är 1190 m3/s (januari 2001).

•

Längs med älven finns sträckor som är täckta med erosionsskydd, andra delar av terrängen
närmast älven består av t.ex. av vass eller berg.

I Göta älv mynnar ett antal mindre vattendrag, bl.a. Grönå och Lärjeån och några medelstora, Säveån
och Slumpån, se Figur 1. Störst medelflöde har Säveån med 25.1 m3/s och därefter Slumpån med 4.9
m3/s (Ref. 1). Figur 1 visar en karta över Göta älv och de viktigaste vattendragen som rinner till på
sträckan från Vänersborg till havet.
Genom Nordre älv går den största delen av vattenföringen och där finns också en skärm,
Ormoskärmen, som används vid perioder med lågt flöde från Vänern för att öka flödet genom
Göteborgsgrenen av Göta älv. Detta görs för att Göteborg har sitt färskvattenintag i Göta älv (vid
Lärjeholm). Genom att minska tvärsnittsarean i Nordre älv går en större andel av vattnet genom Göta
älv och hindrar därmed saltvatten från att tränga upp till intaget.
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Figur 1. Karta över Göta älv och de tillrinnande vattendrag som finns med i beräkningsmodellen
samt orter och platser som tas upp i rapporten. Röda prickar markerar vart
vattenståndsmätningar gjorts och blå streck markerar var tvärsnitt med strömmätningar
gjorts.
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Metodik

Denna utredning innehåller två huvudsakliga moment:

4.1

•

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.
Vattenståndsmätningar har gjorts på fem platser; Trollhättan, Lilla Edet, Nödinge, Kungälv
och Björlanda, under cirka åtta månader. Dessa platser är markerade med röda prickar i Figur
1. Strömmätningar har gjorts vid ett tillfälle i fyra stycken tvärsnitt över älven, vid Kungälv,
strax söder om Nödinge, vid Stubbered och vid Kullhagen. Dessa tvärsnitt är markerade med
blå streck i Figur 1.
Modellbeskrivning

För att beräkna strömmar, vattennivåer och bottenskjuvspänningar i älven har den hydrodynamiska
beräkningsmodellen Delft3D (Ref. 2) satts upp över området. 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 är ungefär 30 m x 10 m. För varje cell i beräkningsnätet simuleras strömstyrka och
riktning, turbulens, vattennivå och bottenskjuvspänning. Beräkningsnätet täcker förutom själva älven
även översvämningsytor på land längs med älven.
Utgångspunkten i projektet har varit att sätta upp en tvådimensionell (djupintegrerad) modell över
älven eftersom detta bedöms ge tillräcklig noggrannhet. För att undersöka att så är fallet har
jämförelser av resultaten från den tvådimensionella modellen (Delft3D) gjorts både mot resultaten från
en endimensionell modell (HEC-RAS) och mot resultaten från en tredimensionell uppsättning av
Delft3D, se vidare avsnitt 5.1.
Djupen och höjderna i modellen är hämtade från en terrängmodell skapad av Vattenfall Power
Consultants (Ref. 4). Terrängmodellen utgörs av data på ett en meters grid som sedan har interpolerats
till strömningsmodellens beräkningsnät. Som komplement till terrängmodellen har även djupuppgifter
från Sjöfartsverkets digitala sjökort nr 9313 använts. Strömningsmodellen över Göta älv är i
höjdsystemet RH2000 och i koordinatsystemet SWEREF 99 TM.
4.2

Delområden

Göta älv delas naturligt i tre delsträckor på grund av kraftverken i Trollhättan och Lilla Edet, vilket har
utnyttjats vid uppsättningen av modellen. Att beskriva skillnaderna i vattennivå som uppstår vid
kraftverken är relativt komplicerat, vilket gör att det inte varit aktuellt att sätta upp 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.
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4.2.1

Vänern – Trollhättan

Beräkningsnätet mellan Vänern och Trollhättan sträcker sig från strax söder om Vargön vid
Vänersborg ner till slussarna vid Trollhättan. Figur 2 visar modellområdets utsträckning.
Beräkningsmodellen drivs av vattenståndet vid Spikön (Trollhättan) på den södra randen och
vattenföringen från Vänern på den norra randen.

Figur 2. Modellområdets utsträckning för sträckan Vänern-Trollhättan.
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4.2.2

Trollhättan – Lilla Edet

Beräkningsnätet mellan Trollhättan och Lilla Edet sträcker sig från ett par hundra meter nedströms
Trollhättans kraftverk till Lilla Edets kraftverk. Figur 3 visar modellområdets utsträckning, var
tryckgivare för vattenståndsmätning varit placerade samt var strömmätningar utförts i tvärsnitt över
älven. Beräkningsmodellen drivs av vattenståndet uppströms Lilla Edets kraftverk på den södra randen
och vattenföringen vid Trollhättans kraftverk på den norra randen. I beräkningsmodellen finns ett
tillflöde från Slumpån, medelflödet (MQ) från Slumpån är 4.9 m3/s och medelhögflödet (MHQ) är 32
m3/s (Ref. 1).

Figur 3. Modellområdets utsträckning samt placering av tryckgivare (röd prick). De blå strecken
markerar var snitt med strömmätningar har gjorts. Det norra tvärsnittet är vid Stubbered
och det södra vid Kullhagen.
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4.2.3

Lilla Edet – havet

Beräkningsnätet mellan Lilla Edet och havet sträcker sig från ett par hundra meter nedströms Lilla
Edets kraftverk till Torshamnen i Göteborg respektive Björlanda. Figur 4 visar modellområdets
utsträckning, var tryckgivare varit placerade samt var strömmätningar utförts i tvärsnitt över älven.
Beräkningsmodellen drivs av vattenståndet vid Torshamnen respektive Björlanda på de södra ränderna
och vattenföringen från Lilla Edets kraftverk på den norra randen. I beräkningsmodellen finns
tillflöden från Grönå, Lärjeån och Säveån. Medelflödet (MQ) och medelhögflöde (MHQ) för
respektive vattendrag presenteras i Tabell 1 (Ref. 1).

Figur 4. Modellområdets utsträckning samt placering av tryckgivare (röda prickar). De blå strecken
markerar var snitt med strömmätningar har gjorts.
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Tabell 1. Medelflöde (MQ) och medelhögflöde (MHQ) för de tillrinnande vattendragen på sträckan
Lilla Edet - havet.
MQ (m3/s)

MHQ (m3/s)

Grönå

2.6

20

Lärjeån

1.8

13

Säveån

25.1

81

4.3

Ström- och vattenståndsmätningar

Fyra stycken tryckgivare placerades i april 2010 på fyra platser i Göta älv och en tryckgivare
placerades i Björlanda Kiles småbåtshamn vid Nordre älvs mynning. Tryckgivarna registrerade
vattennivån var femte minut under perioden april till december 2010. De fyra peglarna i Göta älv var
placerade vid Kungälv, Nödinge, Lilla Edet samt vid Trollhättan, se Figur 1. Avsikten med de fyra
tryckgivarna var att skaffa kalibrerings- och valideringsunderlag till de tre beräkningsmodellerna. Data
från tryckgivaren vid Björlanda Kiles småbåtshamn användes som drivning av beräkningsmodellen.
Data från tryckgivaren vid Björlanda jämfördes också med data från SMHI:s pegel vid Torshamnen
(Göteborg). Detta för att avgöra hur stor skillnaden är mellan vattenståndet vid Björlanda och
Torshamnen vid en och samma tidpunkt. Ingen eller en liten skillnad innebär att data från Torshamnen
kan användas för att driva modellen (användas som randvillkor) både vid mynningen av
Göteborgsgrenen av Göta älv och vid mynningen av Nordre älv.
Vid ett tillfälle har strömhastighet och riktning mätts i fyra stycken tvärsnitt i älven. Två tvärsnitt på
sträckan Lilla Edet – havet; det ena vid Kungälv och det andra strax söder om Nödinge, se Figur 1.
Två tvärsnitt har också gjorts på sträckan Trollhättan – Lilla Edet, det ena vid Stubbered och det andra
vid Kullhagen, se Figur 1. Vid varje mättillfälle gjordes ett antal mätningar i varje tvärsnitt. Syftet med
mätningarna är att kontrollera beräknade strömhastigheter och riktningar mot uppmätta så att
storleksordning och fördelningen över tvärsnitten är riktiga.
Samtliga uppgifter om flöden från Vänern och vid kraftverken längs älven har inhämtats från
Vattenfalls driftcentral i Bispgården. Därifrån kommer också uppgifter om vattennivån vid Vargön
(vid Vänersborg), vid Spikön (Trollhättan) och uppströms kraftverket vid Lilla Edet.
4.4

Simulerade fall

I samverkansprojektet med SGI har simuleringar med beräkningsmodellen gjorts för sex olika flöden
från Vänern; 170 m3/s, 550 m3/s, 780 m3/s, 1030 m3/s, 1250 m3/s och 1500 m3/s. I denna rapport
presenteras resultatet av simuleringarna för de fyra högsta flödena (780 m3/s, 1030 m3/s, 1250 m3/s
och 1500 m3/s) eftersom det är dessa som anses mest intressanta ur erosionssynpunkt. Vattenståndet i
havet har i samtliga beräkningsfallen satts till medelvattenstånd, + 4 cm i RH2000. Dessa simuleringar
är stationära dvs. flöden och vattenstånd på modellens ränder förändras inte i tiden.
För sträckan Lilla Edet-havet har en simulering har gjorts med de flöden, vattenstånd och vindar som
rådde under stormen Gudrun i januari 2005. Denna simulering är icke-stationär och flödet från Lilla
Edets kraftverk, vattenståndet i havet och vinden över området varierar i tiden. Stormen Gudrun är en
av de tre värsta stormarna som inträffat i Västra Götaland sedan år 1900. Vindbyar på 25-30 m/s
förekom i stora delat av Götaland och vattennivån i havet vid Göteborg steg 1 m på sju timmar. När
det höga vattenståndet i havet tillsammans med den kraftiga vinden gjorde att vattnet pressade upp i
Göta älv och orsakade höga vattennivåer uppåt i älven. Av denna anledning är det intressant att studera
hur utvecklingen av vattennivåerna i älven såg ut under stormen.
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5

Kalibrering och validering

När en numerisk beräkningsmodell skall användas för ett visst område bör alltid en kontroll av
funktionen göras mot uppmäta data. Detta görs genom de två stegen kalibrering och validering. Det
första steget innebär att modellen kalibreras mot uppmätta data från ett visst mättillfälle. Modellen
kalibreras genom att värdet på olika parametrar, så som tidssteget och bottenråheten, justeras så att
överenstämmelsen mellan beräkningar och mätningar är god och modellen har en acceptabel
noggrannhet. Nästa steg innebär att modellen valideras mot data från ett annat mättillfälle.
Beräkningar och mätningar ska då, utan justeringar, ligga inom acceptabel noggrannhet. Detta förutsatt
att kalibreringen av modellen är korrekt.
De tre beräkningsmodellerna har kalibrerats mot uppmätta flöden, vattenstånd och strömmätningar
genom justering av bland annat tidssteget och bottenråheten (bottenojämnheter). När modellen ger
korrekt lutning av vattenytan kommer medelströmhastigheterna genom varje tvärsnitt att vara
korrekta, vilket i sin tur leder till att de beräknade bottenskjuvspänningarna (krafterna mot botten) är
av rätt storleksordning.
I det här fallet har en jämförande analys mellan beräkningar och mätningar gjorts dels för vattennivåer
från tryckgivare i älven (se avsnitt 4.3) och från Vattenfalls pegel vid Vargön och dels för
strömhastighet och riktning från tvärsnitt i älven (se avsnitt 4.3). Vid kalibrering och validering har
mest kraft lagts på områdena söder om Trollhättan eftersom de har störst hydraulisk komplexitet.
I avsnitt 5.1 beskrivs modelluppsättningen och valet av ett tvådimensionellt beräkningsnät. För
kalibrering av de tre beräkningsmodellerna är det framförallt bottens ojämnheter i form av Mannings
tal som justerats, vilket beskrivs närmare i avsnitt 5.2. Därefter, under avsnitt 5.3 - 5.5, beskrivs de
randvillkor som använts vid kalibrering och validering av respektive modellområde.
5.1

Jämförelse av modeller

Utgångspunkten i projektet har varit att sätta upp en tvådimensionell djupintegrerad (dvs. parametrar
som varierar över djupet t.ex. strömhastigheten beräknas i modellen som ett medelvärde över djupet)
modell över älven eftersom detta bedöms ge tillräcklig noggrannhet. För att undersöka att så är fallet
har jämförelser av resultaten från den tvådimensionella modellen (Delft3D) gjorts både mot resultaten
från en endimensionell modell (HEC-RAS) och mot resultaten från en tredimensionell uppsättning av
Delft3D. Jämförelsen har gjorts för några teststräckor 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 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. Detta tillsammans med de
beräkningsmässiga fördelarna gör att en tvådimensionell modell är ett bra verktyg för att
simulera vattennivåer, strömmar och bottenskjuvspänningar i Göta älv.

Jämförelser har också gjort mellan resultat från en endimensionell modell (HEC-RAS, Ref. 5) och den
tvådimensionella modellen (Delft3D). Den endimensionella modellen har satts upp för området mellan
Trollhättan och Lilla Edet. Syftet med detta var att studera dynamiken i området genom att jämföra
resulterande ytnivåer vid flödessimuleringar och undersöka hur bottenråheten påverkar de två
modelluppsättningarna (endimensionell respektive tvådimensionell).
Modellgeometrin i HEC-RAS byggs upp av tvärsektioner över vattendraget, dess flodplan och
omgivande terräng. Sektionerna placeras över vattendraget på de platser som krävs för att korrekt
kunna beskriva strömning genom sträckan. Råheten i varje cell, vilken i hög grad är avgörande för
modellresultaten, är initialt ansatt utifrån standardvärden. Råheten, i form av Mannings tal, användes
sedan för kalibrering av modellen mot observerade vattenstånd.
Slutsatserna man kan dra av jämförelsen är:
•

Högre råhetsvärden måste sättas i den endimensionella modellen (HEC-RAS) än i den
tvådimensionella (Delft3D) för att uppnå liknande resultat med avseende på ytnivå vid
samma flöden. Motsvarande uppsättning av råhet som ger bäst resultat med den
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tvådimensionella ger lägre resulterande nivåer med HEC-RAS. I HEC-RAS ger en annan
kombination bästa resultat.
•

5.2

Den tvådimensionella modellen (Delft3D) simulerar flödesspann (både lägre och högre
flöden) bättre än HEC-RAS med avseende på ytnivå med samma uppsättning råhet. Vid
höga flöden är skillnaderna tydliga mellan modellerna. HEC-RAS simulerar högre nivåer.
Skillnaden är högre ju större flödet är. Detta gör att en tvådimensionell är ett bra verktyg för
att med bra resultat simulera vattennivåer, strömmar och bottenskjuvspänningar i Göta älv.
Mannings tal

För kalibreringen av beräkningsmodellerna för de tre delområdena är det framförallt bottenråheten, i
form av Mannings tal som har justerats. När vatten strömmar över botten bildas en gradient av
strömhastigheten, eftersom strömhastigheten vid själva botten är noll, s.k. no slip. Att
strömhastigheten är noll vid botten beror på friktionskraften mellan vattnet och botten, och denna kraft
är proportionell mot gradienten av strömhastigheten. Storleken på gradienten beror främst på hur
snabbt det strömmar, men även på hur jämn botten är. Ju jämnare botten desto mindre motstånd.
Friktionskrafterna mot botten kan inte beskrivas i detalj utan modelleras med en s.k. väggfunktion,
d.v.s. en funktion som beskriver hastighetsgradienten vid botten. Friktionskraften mot botten räknat
per ytenhet kallas bottenskjuvspänning och definieras som:
τ (x,y) ≡ ρv uτ2
där uτ kallas friktionshastigheten och ρv är vattnets densitet. Friktionshastigheten beräknas i sin tur
genom antagandet av ett s.k. logaritmiskt gränsskikt:
U/uτ = 1/κ log (z/z0)
där z0 är ett mått på bottens ojämnheter och κ≈0.4 är en empiriskt bestämd konstant. Mannings tal n är
ett annat vanligt mått på bottens ojämnheter, eller bottenråheten. Sambandet mellan Mannings tal n
och bottens ojämnheter z0 ges av:
n = [18/H1/6 log10(12H / (30z0))]-1,
där H är det lokala djupet, och den ekvivalenta sandråheten ks = 30 z0. Detta Mannings tal n har i de
tre beräkningsmodellerna justerats för att kalibrera in modellen så att beräknade vattennivåer och
strömmar överensstämmer med uppmätta. Ju mindre skrovlighet botten har desto lägre blir Mannings
tal och desto lägre blir strömningsförlusterna i vattendraget. T.ex. får berg och vass därför ett högre
Mannings tal än älvbotten som består av bl.a. sand och lera. I Tabell 2 anges Mannings tal för några
olika material hämtade från Ref. 5. Från tabellen kan man få en uppfattning om hur Mannings tal
varierar mellan olika material.
Tabell 2. Mannings tal för olika material och förhållanden (Ref. 5).
Material

Mannings tal (m1/3/s)

Grusig/sandig botten

0.03

Stening botten

0.04

Terräng med vass

0.05

Terräng med träd

0.08

Under optimala förhållanden skulle Mannings tal variera i beräkningsnätet utefter vilket material som
finns i respektive område, både på älvbotten och i den omgivande terrängen som täcks av nätet. I Göta
älv är informationen om utbredningen av olika bottenmaterial bristfällig vilket gör det svårt att sätta
korrekt Mannings tal helt efter vilket bottenmaterial som finns i området. Viss information finns i den
geologiska utredningen från 2006 (Ref. 3), men precisionen i materialet är osäker och sträcker sig bara
upp till Trollhättan vilket innebär att det saknas information för sträckan Vänern – Trollhättan.
Mannings tal i de tre beräkningsmodellerna valdes initialt efter informationen i den geologiska
utredningen, men har under kalibreringen justerats så att en korrekt lutning av vattenytan mellan två
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peglar uppnås. För sträckan Vänern-Trollhättan valdes ett godtyckligt Mannings tal som sedan
justerades under kalibreringen När det gäller områden som inte utgörs av älvbotten, utan t.ex. vass och
erosionsskydd, så har lämpliga startvärden på Mannings tal hämtats från rekommenderade värden
(Ref. 5). Även dessa har under kalibreringen justerats för att uppnå rätt lutning av vattenytan. En
kartering av utbredningen av erosionsskydd längs älven har gjorts längs älven mellan Trollhättan och
havet. Dock inte för sträckan mellan Vänern och Trollhättan. Vilka Mannings tal som slutligen
använts i respektive modellområde presenteras under avsnitt 5.3 - 5.5.
5.3

Vänern – Trollhättan

I nedanstående avsnitt presenteras de flöden och vattennivåer som använts vid kalibreringen och
valideringen av sträckan Vänern – Trollhättan. Resultaten av kalibreringen och valideringen
presenteras tillsammans med beräkningsmodellens noggrannhet.
5.3.1

Randvillkor och Mannings tal

På den norra randen vid Vänern har ett flöde ansatts och på den södra vid Spikön (Trollhättan) ett
vattenstånd som motsvarar detta flöde. Uppgifter om samtidiga flöden från Vänern och vattenstånd vid
Spikön har inhämtats från Vattenfalls driftcentral i Bispgården.
Både kalibrering och validering har gjorts under stationära förhållanden, dvs. tillflödet från Vänern
och vattenståndet vid Trollhättan förändras inte i tiden utan modellen startas från ett nolläge och körs
sedan tills så gott om stationära förhållanden uppnåtts. Inga icke-stationära randvillkor har använts av
den anledningen att vid kalibrering och validering har mest kraft lagts på områdena söder om
Trollhättan eftersom de har störst hydraulisk komplexitet. Flöden och vattenstånd för det aktuella
kalibrerings- respektive valideringstillfället presenteras nedan:
Kalibrering
•

Vattenståndet vid Spikön var 39.49 m

•

Flödet från Vänern var till 820 m3/s

Validering
•

Vattenståndet vid Spikön var 39.47

•

Flödet från Vänern var 925 m3/s

På sträckan Vänern-Trollhättan finns i dagsläget inga detaljerade uppgifter om vilken typ av sediment
som finns på botten, eller hur olika sedimenttyper varierar längs sträckan. Uppgifter saknas också om
utbredningen av erosionsskydd längs sträckan. Ett första rimligt Mannings tal ansattes och detta
justerades sedan under kalibreringsprocessen. Slutligen har Mannings tal 0.02 s/ m1/3 använts för hela
modellområdet, såväl på botten i älven som på strandkanterna och i den omgivande terrängen (även
där det eventuellt finns erosionsskydd).
5.3.2

Resultat

Vid analysen har beräkningsmodellen körts med start från ett nolläge och beräkningarna har pågått
tills stationära förhållanden uppnåtts. Kontroll av modellen har gjorts mot uppmätt vattenstånd från
Vattenfalls pegel vid Vargön.
Beräknade vattennivåer för kalibrering och validering presenteras tillsammans med uppmätta
vattennivåer vid Vargön i Tabell 3. Jämförelsen visar att skillnaden är cirka 1-3 cm mellan uppmätta
och beräknade vattennivåer.
Tabell 3. Beräknad och uppmätt vattennivå vid Vargön. Nivåerna anges i RH2000.
Kalibrering

Validering

Beräknad vattennivå

39.64 m

39.66 m

Uppmätt vattennivå

39.63 m

39.63 m
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5.3.3

Vad betyder resultatet av den genomförda kontrollen?

Jämförelsen mellan beräknade och uppmäta vattennivåer på sträckan Vänern-Trollhättan visar att
precisionen eller noggrannheten i beräkningsmodellen är ungefär 3 cm.
Vattenståndet är det sammantagna resultatet av flertalet parametrar, så som strömmar och
bottenfriktion, och är ett bra mått på hur väl hela beräkningsmodellen stämmer med verkligheten.
Detta betyder att om man mäter vattenståndet i en punkt och den beräknade nivån i det närmaste
sammanfaller med uppmätta, så har man en beräkningsmodell som kan bedömas ge rimliga resultat för
hela modellområdet.
Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten från beräkningsmodellen för sträckan VänernTrollhättan bedöms uppfylla de precisionskrav som man kan förvänta sig vid simuleringar med
numeriska modeller för älvar och vattendrag.
5.4

Trollhättan – Lilla Edet

I nedanstående avsnitt presenteras de flöden och vattennivåer som använts vid kalibreringen och
valideringen av sträckan Trollhättan – Lilla Edet. Resultaten av kalibreringen och valideringen
presenteras tillsammans med beräkningsmodellens noggrannhet.
5.4.1

Randvillkor och Mannings tal

På den norra randen av beräkningsmodellen har flödet från kraftverket vid Trollhättan ansatts och på
den södra randen har vattennivån strax uppströms Lilla Edets kraftverk ansatts. Uppgifterna har
inhämtats från Vattenfalls driftcentral i Bispgården.
Kalibrering och validering har gjorts dels med stationära förhållanden, dvs. randvillkor som inte
förändras i tiden, och dels med icke-stationära förhållanden, dvs. en tidsserie med varierande
vattenstånd på den södra randen och en tidsserie med varierande flöde på norra randen. Flöden och
vattenstånd vid de aktuella kalibrerings- och valideringstillfällena presenteras nedan:
•

Vattenståndet strax uppströms Lilla Edet varierade mellan 6.9 – 7.2 m under icke-stationära
förhållanden. Under stationära förhållanden var vattenståndet 7.1 m (kalibrering) respektive
7.04 m (validering).

•

Flödet från kraftverket vid Trollhättan varierade mellan 450 – 780 m3/s under icke-stationära
förhållanden. Under stationära förhållanden var flödet 480 m3/s (kalibrering) respektive 744
m3/s (validering).

•

Flödet i tillrinnande vattendrag (Slumpån) sattes till 2.5 m3/s, vilket var det flöde som
uppmättes vid kalibrerings- och validerings tillfällena.

Mannings tal har varierats i modellområdet enligt Tabell 4. Mannings tal har ansatts så att älvbotten
har ett och samma Mannings tal i hela modellområdet, förutom där botten består av berg. Områden
med vass, erosionsskydd och övrig terräng längs älven har egna Mannings tal.
Tabell 4. Mannings tal n som använts för olika material i området.
Material

Mannings tal (s/ m1/3)

Botten

0.024

Berg

0.029

Erosionsskydd

0.05

Vass

0.05

Omgivande terräng

0.05
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5.4.2

Resultat

Vid analysen har beräkningsmodellen körts tidsberoende och beräkningarna har gjorts för ungefär ett
dygn. Kalibreringen av modellen har gjorts mot ena halvan av dygnet och validering mot andra
halvan. Kontroll av modellen har gjorts mot strömmätningarna i de två tvärsnitten samt mot uppmätta
vattenstånd vid pegeln nedströms Trollhättan, se Figur 3. För strömmätningarna har ett medelvärde
över djupet studerats.
Figur 5 visar beräknade och uppmätta vattennivåer för pegeln nedströms Trollhättan. Jämförelsen
visar på god överensstämmelse, skillnaden mellan uppmätt och beräknat vattenstånd är som mest ± 5
cm. Man kan se i Figur 5 att det finns en viss tidsförskjutning mellan uppmätt och beräknat
vattenstånd. När vattennivån snabbt stiger strax före klockan 6:00 hänger de beräknade nivåerna inte
med i samma takt och den förskjutning som uppstår finns kvar under resten av beräkningstiden.
Anledningen till att förskjutningen uppstår är att tillgängliga randvillkor (flöde och vattenstånd) har en
tidsupplösning på en timme, men att det ibland sker förändringar på en kortare tidsskala. Detta gör att
beräknade nivåer inte hänger med lika snabbt när det sker en snabb förändring i uppmätta
vattennivåer. Det ska poängteras att detta inte påverkar noggrannheten av resultaten. Det viktiga när
det gäller vattenstånd är att beräknade och uppmätta vattennivåer ligger på samma nivå under lika lång
tidsperiod. I Figur 5 ser man att så är fallet.
En jämförelse mellan uppmätta och beräknade vattennivåer har också gjorts för två stationära
beräkningsfall, vilka presenteras i Tabell 5. Jämförelsen visar att avvikelsen mellan beräknat och
uppmätt vattenstånd som mest är ±2 cm.
Tabell 5. Beräknad och uppmätt vattennivå för pegeln nedströms Trollhättan. Nivåerna anges i
RH2000.
Kalibrering

Validering

Beräknad vattennivå

7.32 m

7.47 m

Uppmätt vattennivå

7.34 m

7.47 m
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Beräknat och uppmätt vattenstånd nedströms Trollhättan
7.7
Beräknat
Uppmätt
7.65

7.6

vattenstånd (m)

7.55

7.5

7.45

7.4

7.35

7.3

7.25

06:00

12:00
Tid (h)

18:00

Figur 5. Beräknat (heldragen linje) och uppmätt (streckad linje) vattenstånd för kalibreringen och
validering av modellområdet Trollhättan – Lilla Edet. Nivåerna anges vid pegeln nedströms
Trollhättan och i höjdsystemet RH2000.
En jämförelse mellan uppmätt och beräknad strömhastighet och riktning har gjorts för två tvärsnitt på
sträckan Trollhättan – Lilla Edet. Det ena tvärsnittet är gjort vid Stubbered och det andra vid
Kullhagen, se Figur 3. Jämförelsen är gjord för en hastighet som medelvärdesbildats över djupet.
I Figur 6 visas beräknad strömhastighet och riktning vid Stubbered. De röda strecken i figuren visar
inom vilket område tvärsnittet med strömmätningar har gjorts. Uppmätta strömhastigheter och
riktningar i tvärsnittet vid Stubbered visas i Figur 7. Dessa två figurer ska alltså jämföras. Uppmätt
strömhastighet ligger i intervallet 0.2 – 1.3 m/s och beräknad strömhastighet i intervallet 0.1 m/s – 1.3
m/s. Hastigheterna är högst i södra delen av tvärsnittet. I både Figur 6 och Figur 7 ser man på
strömriktningen att det finns en virvel vid den norra älvkanten.
I Figur 8 visas beräknad strömhastighet och riktning vid Kullhagen. De röda strecken i figuren visar
inom vilket område tvärsnittet med strömmätningar har gjorts. Uppmätta strömmar i tvärsnittet vid
Kullhagen visas i Figur 9. Dessa två figurer ska alltså jämföras. Uppmätt strömhastighet ligger i
intervallet 0.1 – 0.8 m/s och beräknad strömhastighet i intervallet 0.2 – 0.8 m/s. Både beräknade och
uppmätta hastigheter är högst i mitten av tvärsnittet, och avtar utåt kanterna.
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Figur 6. Beräknad (djupmedelvärdesbildad) strömhastighet vid Stubbered vid samma tillfälle som
tvärsnittet i Figur 7 är uppmätt. Väglinje 15/000. De röda strecken i figuren visar inom
vilket område tvärsnittet med uppmätta strömmar har gjorts. Hastigheten i tvärsnittet
varierar mellan 0.1 – 1.3 m/s. Strömriktningen anges av pilarnas riktning.
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Figur 7. Uppmätta strömmar (djupmedelvärdesbildade) i tvärsnittet vid Stubbered. Väglinje 15/000.
Skalpilen på vänster sida i figuren visar strömhastigheten 1.5 m/s. Längden på denna ska
jämföras med de blåa strecken i figuren för att få strömhastigheten i tvärsnittet som varierar
mellan 0.2 – 1.3 m/s. Strömriktningen anges av riktningen på de blåa strecken. Jämför med
strömhastigheter och riktningar i området markerat med röda streck i Figur 6.
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Figur 8. Beräknad (djupmedelvärdesbildad) strömhastighet vid Kullhagen vid samma tillfälle som
tvärsnittet i Figur 9 är uppmätt. Väglinje 19/800. De röda strecken i figuren visar inom
vilket område tvärsnittet med strömmätningar har gjorts. Hastigheten i tvärsnittet varierar
mellan 0.2 – 0.8 m/s. Strömriktningen anges av pilarnas riktning.
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Figur 9. Uppmätta strömmar (djupmedelvärdesbildade) i tvärsnittet vid Kullhagen. Väglinje 19/800.
Skalpilen på vänster sida i figuren visar strömhastigheten 1.5 m/s. Längden på denna ska
jämföras med de blåa strecken i figuren för att få strömhastigheten i tvärsnittet som varierar
mellan 0.1-0.8 m/s. Strömriktningen anges av riktningen på de blåa strecken. Jämför med
strömhastigheter och riktningar i området markerat med röda streck i Figur 8.
5.4.3

Vad betyder resultatet av den genomförda kontrollen?

Jämförelsen mellan beräknat och uppmätt vattenstånd visar att det är god överenstämmelse och
skillnaden är högst ±5 cm på sträckan Trollhättan – Lilla Edet. Beräknad och uppmätt strömhastighet
ligger inom samma storleksordning och strömriktningarna visar god överenstämmelse då virvlar och
andra strömningsmönster som syns i mätningar fångas upp i beräkningarna.
Av särskild betydelse är jämförelsen mellan uppmätta och beräknade vattenstånd. Vattenståndet är det
sammantagna resultatet av flertalet parametrar, så som strömmar och bottenfriktion, och är ett bra mått
på hur väl hela beräkningsmodellen stämmer med verkligheten. Detta betyder att om man mäter
vattenståndet vid ett antal platser och nivåerna sammanfaller med beräknade nivåer, så har man en
beräkningsmodell som ger rimliga resultat för hela modellområdet. Samma slutsats kan man inte dra
när det gäller strömmätningar. Jämförelsen mellan uppmätta och beräknade strömmar visar hur väl
beräkningsmodellen stämmer i just det området där mätningarna genomförts, men man kan inte dra
någon slutsats om andra parametrar eller övriga modellområdet. Av denna anledning ger
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vattenståndsmätningar en bättre överblick över precisionen för hela beräkningsmodellen än vad
strömmätningar gör.
Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten från beräkningsmodellen för sträckan TrollhättanLilla Edet bedöms uppfylla de precisionskrav som man kan förvänta sig vid simuleringar med
numeriska modeller för älvar och vattendrag.
5.5

Lilla Edet – havet

I nedanstående avsnitt presenteras de flöden och vattennivåer som använts vid kalibreringen och
valideringen av sträckan Lilla Edet – havet. Resultaten av kalibreringen och valideringen presenteras
tillsammans med beräkningsmodellens noggrannhet.
5.5.1

Randvillkor

Uppgifter om flödet vid kraftverket vid Lilla Edet har inhämtats från Vattenfalls driftcentral i
Bispgården och ansatts på den norra randen vid Lilla Edet. På Nordre älvs rand mot havet har
vattenstånd från pegeln vid Björlanda Kiles småbåtshamn ansatts och på Göta älvs rand mot havet
harvattenstånd från Torshamnen ansatts.
Både kalibrering och validering har gjorts med icke-stationära förhållanden, dvs. en tidsserie med
varierande vattenstånd på de södra ränderna och en tidsserie med varierande flöde vid Lilla Edet.
Anledningen till att beräkningarna gjordes med icke-stationära randvillkor är att havsvattenståndets
variation påverkar vattennivåerna i älven och att vattenståndet i havet sällan är helt stationärt. Flöden
och vattenstånd vid det aktuella kalibrerings respektive validerings tillfället presenteras nedan:
Kalibrering
•

Vattenståndet vid Nordre älvs mynning varierade mellan -0.15 – 0.05 m.

•

Vattenståndet vid Göta älv mynning varierade mellan -0.15 – 0.05 m.

•

Flödet från Lilla Edets kraftverk var mellan 539 m3/s och 876 m3/s.

•

Flödet från tillrinnande vattendrag (Grönå, Lärjeån, Säveån) sattes till medelflödet för
respektive vattendrag.

Validering
Modellen har validerats för två olika tillfällen med olika flöden från Lilla Edets kraftverk.
•

Vattenståndet vid Nordre älvs mynning varierade mellan -0.28 – -0.02 m för första
valideringstillfället, och mellan -0.07 – 0.59 m för det andra tillfället.

•

Vattenståndet vid Göta älvs mynning varierade mellan -0.30 – -0.01 m för första validerings
tillfället, och mellan -0.05 – 0.65 m för det andra validerings tillfället.

•

Flödet från Lilla Edets kraftverk varierade mellan 892 m3/s och 536 m3/s vid första tillfället,
och mellan 560 m3/s och 216 m3/s vid andra valideringstillfället.

•

Flödet från tillrinnande vattendrag (Grönå, Lärjeån, Säveån) sattes till medelflödet för
respektive vattendrag.

Mannings tal har varierats i området enligt Tabell 6. Manningstal har kalibrerats så att vattenytans
lutning mellan två peglar ska vara så korrekt som möjligt. Därför varierar Mannings tal mellan
peglarna och inte efter vad det finns för material på botten. Områden med vass, erosionsskydd och
övrig terräng längs älven har däremot specifika Mannings tal.

Nr. 2011-36 SMHI – Hydrodynamisk modell för Göta älv

19

Tabell 6. Mannings tal n som använts för olika delsträckor på sträckan Lilla Edet – havet, samt för
materialen vass, erosionsskydd och övrig terräng längs älvsträckan.
Område/Material

Mannings tal (m1/3//s)

Lilla Edet - Nödinge

0.018

Nödinge - Kungälv

0.02

Nödinge - Torshamnen

0.016

Kungälv- Björlanda Kile

0.013

Vass

0.05

Erosionsskydd

0.05

Övrig terräng

0.03

5.5.2

Resultat

Vid analysen har beräkningsmodellen körts tidsberoende och beräkningarna har gjorts för ungefär ett
dygn. Kontroll av modellen har gjorts mot strömmätningarna i de två tvärsnitten vid Kungälv och
Nödinge, samt mot uppmätta vattenstånd vid peglarna vid Kungälv, Nödinge och Lilla Edet, se Figur
4. För strömmätningarna har ett medelvärde över djupet studerats.
I Figur 10 - Figur 11 visas uppmätta och beräknade vattennivåer för sträckan Lilla Edet – havet för
kalibrering respektive validering. Beräknade vattenstånd ligger vid alla tre platser i nivå med uppmätta
vattenstånd och jämförelsen visar på god överensstämmelse. Skillnaden mellan uppmätta och
beräknade vattenstånd är ungefär ± 5 cm vid alla tre peglar. Pegeln vid Kungälv har vid flertalet
tillfällen haft perioder på ett par timmar då vattennivåerna dippar kraftigt (runt 0.5 m) och ger tillfälligt
mycket lägre nivåer, se Figur 10 mellan klockan 11.00 – 18.00. Under dessa perioder svänger nivån
upp och ner ett flertal gånger. Dessa kraftiga svängningar bedöms inte ha naturliga orsaker och kan
inte tas med i jämförelsen av beräknade och uppmätta vattennivåer, mer om detta under avsnitt 7.
Vattenståndet vid SMHI:s pegel vid Torshamnen har jämförts med vattenståndet vid pegeln vid
Björlanda Kiles småbåtshamn. Jämförelsen visar på god överstämmelse mellan vattenstånden vid de
två platserna. Skillnaden mellan de två peglarna är endast plus/minus några centimeter. Därför har
vattenståndsdata från pegeln vid Torshamnen ansatts även på randen vid Björlanda Kile i de
beräkningsfall som redovisas i denna rapport.
En jämförelse av beräknad och uppmätt flödesfördelning mellan Nordre älv-grenen och
Göteborgsgrenen av Göta älv grenen har också gjorts. Mätningar visar att 75 % av flödet går genom
Nordre älv och 25 % genom Göteborgsgrenen. Beräknat flöde genom Nordre älv avviker som mest
±10% från det uppmätta flödet, detsamma gäller flödet genom Göteborgsgrenen.
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Beräknat (heldraget) och uppmätt (streckat) vattenstånd mellan Lilla Edet och havet
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Figur 10. Beräknat (heldragen linje) och uppmätt (streckad linje) vattenstånd för kalibreringen. Lilla
Edet (svart), Nödinge (röd) och Kungälv (blå). Nivåerna anges i RH2000.
Beräknat (heldraget) och uppmätt (streckat) vattenstånd mellan Lilla Edet och havet
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Figur 11. Beräknat (heldragen linje) och uppmätt (streckad linje) vattenstånd för ett av
valideringstillfällena. Lilla Edet (svart), Nödinge (röd) och Kungälv (blå). Nivåerna anges i
RH2000.

Nr. 2011-36 SMHI – Hydrodynamisk modell för Göta älv

21

En jämförelse mellan uppmätt och beräknad strömhastighet och riktning har gjorts för två tvärsnitt på
sträckan Lilla Edet – havet. Det ena tvärsnittet är gjort vid Kungälv och det andra strax söder om
Nödinge, se Figur 4. Jämförelsen är gjord för en hastighet som medelvärdesbildats över djupet.
I Figur 12 visas beräknad strömhastighet och riktning vid Kungälv. De röda strecken i figuren visar
inom vilket område tvärsnittet med strömmätningar har gjorts. Uppmätta strömhastigheter och
riktningar i tvärsnittet vid Kungälv visas i Figur 13. Uppmätt strömhastighet ligger i intervallet 0.5 –
1.5 m/s och beräknad strömhastighet i intervallet 0.3 m/s – 1.5 m/s. Hastigheterna är högst i mitten av
tvärsnittet och avtar ut åt kanterna. I både Figur 12 och Figur 13 ser man på strömriktningen att det
förekommer virvlar i tvärsnittet.
I Figur 14 visas beräknad strömhastighet och riktning strax söder om Nödinge. De röda strecken i
figuren visar inom vilket område tvärsnittet med strömmätningar har gjorts. Uppmätta
strömhastigheter och riktningar i tvärsnittet visas i Figur 15. Uppmätt strömhastighet ligger i
intervallet 0.3 – 0.8 m/s och beräknad strömhastighet i intervallet 0.2 – 0.8 m/s. Hastigheterna är högst
i mitten av tvärsnittet och avtar ut åt kanterna och strömmen är riktad söder ut i hela älvfåran. I både
Figur 14 och Figur 15 ser man att på strömriktningen att det finns en virvel på den östra sidan av
älvfåran.
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Figur 12. Beräknad (djupmedelvärdesbildad) strömhastighet vid Kungälv vid samma tillfälle som
tvärsnittet i Figur 13 är uppmätt. Väglinje 101/000 – 101/200. De röda strecken i figuren
visar inom vilket område tvärsnittet med strömmätningar har gjorts. Hastigheten i tvärsnittet
varierar mellan 0.3 – 1.5 m/s. Strömriktningen anges av pilarnas riktning. Det svarta
strecket är vägen och bron som går över Fästningsholmen.
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Figur 13. Uppmätta strömmar (djupmedelvärdesbildade) i tvärsnittet vid Kungälv. Väglinje 101/000 –
101/200. Skalpilen på vänster sida i figuren visar strömhastigheten 2 m/s. längden på denna
ska jämföras med de blåa strecken i figuren för att få strömhastigheten i tvärsnittet som
varierar mellan 0.5 – 1.5 m/s. Figuren ska jämföras med Figur 12.
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Figur 14. Beräknad (djupmedelvärdesbildad) strömhastighet strax söder om Nödinge vid samma
tillfälle som tvärsnittet i Figur 15 är uppmätt. Väglinje 64/600 – 64/800. De röda strecken i
figuren visar inom vilket område tvärsnittet med strömmätningar har gjorts. Hastigheten i
tvärsnittet varierar mellan 0.2 – 0.8 m/s. Strömriktningen anges av pilarnas riktning.
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Figur 15. Uppmätta strömmar (djupmedelvärdesbildade) i tvärsnittet strax söder om Nödinge.
Väglinje 64/600 – 64/800. Skalpilen på vänster sida i figuren visar strömhastigheten 1.3 m/s.
Längden på denna ska jämföras med de blåa strecken i figuren för att få strömhastigheten i
tvärsnittet som varierar mellan 0.3 – 0.8 m/s. Figuren ska jämföras med Figur 14.
5.5.3

Vad betyder resultatet av den genomförda kontrollen?

Jämförelsen mellan beräknat och uppmätt vattenstånd visar att det är god överenstämmelse och
skillnaden är högst ±5 cm på sträckan Lilla Edet – havet. Beräknad och uppmätt strömhastighet ligger
inom samma storleksordning och strömriktningarna visar god överenstämmelse då virvlar och andra
strömönster som syns i mätningarna fångas upp i beräkningarna. Även beräknad flödesfördelning
mellan Nordre älv och Göteborgsgrenen av Göta älv stämmer bra överens med uppmätt fördelning.
Av särskild betydelse är jämförelsen mellan uppmätta och beräknade vattenstånd. Vattenståndet är det
sammantagna resultatet av flertalet parametrar, så som strömmar och bottenfriktion, och är ett bra mått
på hur väl hela beräkningsmodellen stämmer med verkligheten. Detta betyder att om man mäter
vattenståndet vid ett antal platser och nivåerna sammanfaller med beräknade nivåer, så har man en
beräkningsmodell som ger rimliga resultat för hela modellområdet. Samma slutsats kan man inte dra
när de gäller strömmätningar. Jämförelsen mellan uppmätta och beräknade strömmar visar hur väl
beräkningsmodellen stämmer i just det området där mätningarna genomförts, men man kan inte dra
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någon slutsats om andra parametrar eller övriga modellområdet. Av denna anledning ger
vattenståndsmätningar bättre överblick över precisionen för hela beräkningsmodellen än vad
strömmätningar gör.
Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten från beräkningsmodellen för sträckan Lilla Edet-havet
bedöms uppfylla de precisionskrav som man kan förvänta sig vid simuleringar med numeriska
modeller.
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6

Resultat

Samtliga resultat presenteras i digitala bilagor för flödena 780 m3/s, 1030 m3/s 1250 m3/s och 1500
m3/s. Bilagorna innehåller bilder som visar bottenskjuvspänning och vattennivåer för hela älven, samt
strömhastighet och riktning för några intressanta punkter i varje delområde. Upplägget av de digitala
bilagorna presenteras under avsnitt 10, 11 och 12.
I detta avsnitt presenteras ett urval av de mest intressanta resultaten för bottenskjuvspänningar och
vattennivåer med bilder och kommentarer. Övriga bilder återfinns i de digitala bilagorna vars upplägg
presenteras under Bilaga 1 för Vänern - Trollhättan, Bilaga 2 för Trollhättan – Lilla Edet och Bilaga 3
för Lilla Edet - havet. Samtliga bilder som visar strömhastighet och riktning presenteras tillsammans
med kommentarer i detta avsnitt. I varje figurtext anges numret på den väglinje som visas i figuren.
Väglinje är en längdmätning som utförts av SGI för hela älven, från Vänern till havet.
Under avsnitt 6.3 som visar resultat från sträckan Lilla Edet – havet, presenteras också resultat från
simuleringar av stormen Gudrun. Resultaten presenteras som vattennivåer på ett antal platser från
havet upp till Lilla Edet.
6.1

Vänern – Trollhättan

I detta avsnitt presenteras ett urval av de mest intressanta resultaten för beräknade
bottenskjuvspänningar och vattennivåer på sträckan Vänern – Trollhättan med bilder och
kommentarer. Resultaten för beräknad strömhastighet och riktning presenteras för några intressanta
områden längs sträckan med bilder och kommentar.
Övriga bilder som visar bottenskjuvspänningar återfinns i de digitala bilagorna:
•

Van_Thn_rgh_780.pdf

•

Van_Thn_rgh_1030.pdf

•

Van_Thn_rgh_1250.pdf

•

Van_Thn_rgh_1500.pdf

Övriga bilder som visar vattennivåer återfinns i de digitala bilagorna:
•

Van_Thn_vst_780.pdf

•

Van_Thn_vst_1030.pdf

•

Van_Thn_vst_1250.pdf

•

Van_Thn_vst_1500.pdf

Bilder som visar strömhastighet och riktning återfinns i den digitala bilagan:
•

Van_Thn_str_1030.pdf

En förteckning över vad dessa innehåller finns under avsnitt 10.

6.1.1

Bottenskjuvspänning

Bottenskjuvspänningen på sträckan Vänern – Trollhättan är som lägst 0.0 – 0.2 Pa och som högst cirka
5 Pa. Så höga bottenskjuvspänningar som 5 Pa förekommer bara vid mycket höga flöden, 1500 m3/s,
och i mindre områden.
Vid flödet 780 m3/s är bottenskjuvspänningen mellan 0.0 – 0.5 Pa i stora delar av älvfåran.
Bottenskjuvspänningarna är som högst i ett område precis vid Vargön i den norra delen och i de
sydligaste delarna av sträckan, från Stallbackaåns mynning och söderut. I dessa områden finns fält där
skjuvspänningen uppgår till som högst 1.7 Pa, se Figur 16 och Figur 17.
När flödet ökar till 1500 m3/s ökar bottenskjuvspänningarna i hela älvfåran och områden med sedan
tidigare höga bottenskjuvspänningar får ännu högre skjuvspänningar. I stora delar av älvfåran har
bottenskjuvspänningen ökat till 1.5 – 2.0 Pa. I området precis vid Vargön är bottenskjuvspänningen
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större än 5 Pa i ett område, och runt omkring mellan 2.1 och 4.0 Pa, se Figur 18. I de södra delarna,
från Stallbackaåns mynning och söderut, är bottenskjuvspänningen större än 5 Pa i några små områden
och däremellan varierar skjuvspänningen generellt mellan 1.8 – 4.0 Pa, se Figur 19.

Figur 16. Bottenskjuvspänningar mellan Vargön och Gäddebäck för flödet 780 m3/s. Väglinje 0/200 –
4/000.
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Figur 17. Bottenskjuvspänningar mellan Stallbackaåns mynning och Spikön för flödet 780 m3/s.
Väglinje 6/800 – 10/400.
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Figur 18. Bottenskjuvspänning mellan Vargön och Gäddebäck för flödet 1500 m3/s. Väglinje 0/200 –
4/000.
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Figur 19. Bottenskjuvspänning mellan Stallbackaåns mynning och Spikön för flödet 1500 m3/s.
Väglinje 6/800 – 10/400.
6.1.2

Vattennivåer

Vattennivåerna är naturligtvis som högst i den norra delen av sträckan mellan Vänern och Trollhättan,
och minskar sedan söderut i älven. Ett högre flöde från Vänern ger högre vattennivåer och tvärtom. I
Tabell 7 presenteras vattennivåer på tre olika platser längs älven, från Vänern till Trollhättan för
flödena 780 m3/s och 1500 m3/s. Man ser att det högre flödet ger ca 0.3 m högre vattennivå vid
Vargön, vid Gäddebäck som ligger efter ungefär halva sträckan, har skillnaden avtagit till 0.2 m och
vid Spikön är det mellan 0 och 0.2 m skillnad. Som man kan se i tabellen så skiljer det upptill 0.2 m i
vattennivån i horisontalled över den södra randen (Spikön). Anledningen till detta är att området delas
i två delar av Spikön och större delen av flödet går genom den västra delen, därmed blir det högre
hastigheter och lägre vattennivåer än i den östra delen där nivån styrs av slussarna i Trollhättan, se
Figur 21.
Figur 20 och Figur 21 visar vattennivåerna för hela sträckan mellan Vänern och Trollhättan för flödet
1500 m3/s och är ett exempel på hur resultatet av beräkningarna av vattennivåer presenteras i den
digitala bilagan.
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Tabell 7. Vattennivåer vid tre olika platser längs Göta älv på sträckan Vänern - Trollhättan för två
olika flöden.
Ort

Vattennivå RH2000 (m)
780 m3/s

Vattennivå RH2000 (m)
1500 m3/s

Vargön (Vänern)

39.7

40.0

Gäddebäck

39.6

39.8

Spikön (Trollhättan)

39.5

39.5 - 39.7

Figur 20. Vattennivåer mellan Vargön och Stallbackaåns mynning för flödet 1500 m3/s. Nivåerna
anges i RH2000. Väglinje 32/600 – 41/000.
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Figur 21. Vattennivåer mellan Karls grav/Trollhättekanalens mynning i Göta älv för flödet 1500
m3/s. Nivåerna anges i RH2000. Väglinje 3/600 – 10/400.
6.1.3

Strömhastighet och riktning

Den huvudsakliga strömriktningen i Göta älv är som väntat från norr till söder. För flödet 1030 m3/s är
den ungefärliga strömhastigheten i älvfåran 0.6 – 0.7 m/s mellan Vänern och Trollhättan. Hastigheten
avtar utåt älvens kanter till ungefär 0.3 – 0.4 m/s. Vid lägre tappning från Vänern är som väntat
strömhastigheterna lägre och vid högre tappning är hastigheterna högre.
Figur 22 - Figur 23 visas strömhastighet och riktning för två områden på sträckan Vänern – Trollhättan
för flödet 1030 m3/s. Figurerna visar några intressanta partier på sträckan där det förekommer t.ex.
virvelbildningar. Figur 22 visar ett område vid Vargön, precis söder om inloppsranden. Man ser att
det förkommer en större virvel längs den västra kanten av älvfåran och en vid den östra kanten. Figur
23 visar området utanför Stallbacka vid Trollhättan. I området finns ett antal öar och man ser hur
cirkulationen runt dessa ser ut och även hur det bildas några mindre virvlar i området, t.ex. väster om
Lövön.
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Figur 22. Strömhastighet och riktning vid Vargön (Vänersborg). Pilarnas längd visar
strömhastigheten och pilarnas riktning visar strömriktningen. Väglinje 0/400 – 0/800.
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Figur 23. Strömhastighet och riktning vid Stallbacka (Trollhättan). Pilarnas längd visar
strömhastigheten och pilarnas riktning visar strömriktningen. Väglinje 8/000 – 8/600.
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6.2

Trollhättan – Lilla Edet

I detta avsnitt presenteras ett urval av de mest intressanta resultaten för beräknade
bottenskjuvspänningar och vattennivåer på sträckan Trollhättan – Lilla Edet med bilder och
kommentarer. Resultaten för beräknad strömhastighet och riktning presenteras för några intressanta
områden längs sträckan med bilder och kommentar.
Övriga bilder som visar bottenskjuvspänningar återfinns i de digitala bilagorna:
•

Thn_LillaEdet_rgh_780.pdf

•

Thn_LillaEdet_rgh_1030.pdf

•

Thn_LillaEdet_rgh_1250.pdf

•

Thn_LillaEdet_rgh_1500.pdf

Övriga bilder som visar vattennivåer återfinns i de digitala bilagorna:
•

Thn_LillaEdet_vst_780.pdf

•

Thn_LillaEdet_vst_1030.pdf

•

Thn_LillaEdet_vst_1250.pdf

•

Thn_LillaEdet_vst_1500.pdf

Bilder som visar strömhastighet och riktning finns i den digitala bilagan:
•

Thn_LillaEdet_str_1030.pdf

En förteckning över vad dessa innehåller finns i Bilaga 2.
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6.2.1

Bottenskjuvspänning

Bottenskjuvspänningarna på sträckan Trollhättan – Lilla Edet är som lägst 0.0 – 0.2 Pa och som högst
ca 6 - 7 Pa. Generellt är bottenskjuvspänningarna högre i den norra delen av sträckan, både i älvfåran
och längs kanterna. Detta ser man om man jämför Figur 24 och Figur 26 som visar
bottenskjuvspänningar vid samma flöde men för den norra respektive södra delen av sträckan.
Vid flödet 780 m3/s förekommer bottenskjuvspänningar som är större än 5 Pa på mindre områden och
mestadels vid kanterna av älvfåran. I de norra delarna (mellan Trollhättan och Kullhagen) av sträckan
varierar bottenskjuvspänningen mellan 1.8 – 3.0 Pa vid flödet 780 m3/s, se Figur 24 - Figur 25. Längs
kanterna i den norra delen av älvfåran finns några fält där skjuvspänningen är större än 5 Pa. I de södra
delarna på sträckan (mellan Slumpåns mynning och strax söder om Hjärtum) varierar skjuvspänningen
mellan 0.0 – 0.8 Pa, se Figur 26. Längs kanterna i de södra delarna av älvfåran är skjuvspänningen
lägre än i de norra delarna och ligger mellan 1.8 – 3.0 Pa.
Undantaget från de generellt sett låga bottenskjuvspänningarna i söder är området precis norr om
kraftverket vid Lilla Edet, se Figur 27. Vid flödet 780 m3/s är skjuvspänningen i älvfåran 1.8 – 2.5 Pa
och vid kanterna finns områden med skjuvspänningar större än 5 Pa.
När flödet ökar så ökar utbredningen av områden med höga bottenskjuvspänningar samtidigt som
skjuvspänningen i hela älvfåran ökar. Detta ser man genom att jämföra Figur 24 och Figur 28 som
visar bottenskjuvspänningen vid samma område för två olika flöden (780 m3/s och 1500 m3/s). Vid
flödet 1500 m3/s är bottenskjuvspänningen större än 5 Pa i stora delar av den norra delen (mellan
Trollhättan och Kullhagen) av sträckan, se Figur 28 och Figur 29, både i mitten av älvfåran och längs
kanterna. I de södra delarna av sträckan mellan Trollhättan och Lilla Edet är bottenskjuvspänningen
1.8 – 3.5 Pa, se Figur 30, både i mitten av älvfåran och längs kanterna. I området precis norr om
kraftverket vid Lilla Edet, som även vid flödet 780 m3/s hade höga bottenskjuvspänningar, har
skjuvspänningen ökat så att de nu är större än 5 Pa i större delen av området, se Figur 31.
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Figur 24. Bottenskjuvspänning mellan Trollhättan och Stubbered för flödet 780 m3/s. Väglinje 12/200
- 15/400.
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Figur 25. Bottenskjuvspänning mellan Stubbered och Kullhagen för flödet 780 m3/s. Väglinje 15/200 –
18/600.
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Figur 26. Bottenskjuvspänning mellan Slumpåns mynning och strax söder om Hjärtum för flödet 780
m3/s. Väglinje 23/200 – 27/800.
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Figur 27. Bottenskjuvspänning mellan strax söder om Hjärtum och Lilla Edet för flödet 780 m3/s.
Väglinje 27/800 – 31/600.
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Figur 28. Bottenskjuvspänning mellan Trollhättan och Stubbered för flödet 1500 m3/s. Väglinje 12/200
- 15/400.
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Figur 29. Bottenskjuvspänning mellan Stubbered och Kullhagen för flödet 1500 m3/s. Väglinje 15/200
– 18/600.
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Figur 30. Bottenskjuvspänning mellan Slumpåns mynning och strax söder om Hjärtum för flödet 1500
m3/s. Väglinje 23/200 – 27/800.
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Figur 31. Bottenskjuvspänning mellan strax söder om Hjärtum och Lilla Edet för flödet 1500 m3/s.
Väglinje 27/800 – 31/600.
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6.2.2

Vattennivåer

Vattennivåerna är naturligtvis som högst i den norra delen av sträckan mellan Trollhättan och Lilla
Edet och minskar sedan söderut i älven. En av anledningen till detta är att landhöjningen orsakar en
tippning av älven mot söder. Ett högre flöde från Trollhättans kraftverk ger högre vattennivå och
tvärtom. I Tabell 8 presenteras vattennivåer vid tre olika platser längs älven, från Trollhättan till Lilla
Edet för flödena 780 m3/s och 1500 m3/s. Man ser att det högre flödet ger ca 0.7 m högre vattennivå
vid Trollhättan, skillnaden avtar sedan till cirka 0.4 m vid Slumpåns mynning och vid Lilla Edet ger de
två olika flödena samma vattennivå. Resultaten i Tabell 8 betyder inte att vattennivån vid Lilla Edet
alltid är 7.1 - 7.3 m oavsett flöde. Eftersom vattennivå är satt till ett bestämt värde här pga. Lilla Edet
är modellområdets rand kommer nivån inte att variera utanför det bestämda randvillkoret. Figur 32
och Figur 33 visar vattennivåerna mellan Trollhättan och Kullhagen för flödena 780 m3/s respektive
1500 m3/s och exemplifierar hur resultatet av beräkningarna av vattennivåer presenteras i den digitala
bilagan.
Tabell 8. Vattennivåer vid tre olika platser längs Göta älv på sträckan Trollhättan - Lilla Edet för två
olika flöden.
Ort

Vattennivå RH2000 (m)
780 m3/s

Vattennivå RH2000 (m)
1500 m3/s

Trollhättan

7.8 – 7.9

8.4 – 8.6

Slumpåns mynning

7.4 – 7.5

7.8 – 7.9

Lilla Edet

7.1 – 7.3

7.1 -7.3
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Figur 32. Vattennivå mellan Trollhättan och Kullhagen för flödet 780 m3/s. Nivåerna anges i RH2000.
Väglinje 12/200 – 18/600.
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Figur 33. Vattennivå mellan Trollhättan och Kullhagen för flödet 1500 m3/s. Väglinje 12/200 –
18/600.

6.2.3

Strömhastighet och riktning

Den huvudsakliga strömriktningen i Göta älv är som väntat från norr till söder. För flödet 1030 m3/s är
den ungefärliga strömhastigheten i älvfåran 0.6 – 0.7 m/s mellan Trollhättan och Lilla Edet.
Hastigheten avtar utåt älvens kanter till ungefär 0.3 – 0.4 m/s. Vid lägre tappning från Trollhättans
kraftverk är som väntat strömhastigheterna lägre och vid högre tappning är hastigheterna högre.
I Figur 34 - Figur 35 visas strömhastighet och riktning för två områden på sträckan Trollhättan – Lilla
Edet för flödet 1030 m3/s. Figurerna visar några intressanta partier på sträckan där det förekommer
t.ex. virvelbildningar. Figur 34 visar strömmen i ett område vid Stubbered, ungefär 4 km söder om
Trollhättan. Vid den västra kanten av älvfåran ligger två mindre öar som påverkar strömningen så att
det bildas en virvlar nedströms respektive ö. Figur 35 visar strömmen i ett område vid Intagan cirka 5
km söder om Trollhättan. Man ser i figuren att en virvel bildas vid den västra kanten av älvfåran,
precis där det är en liten vik.
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Figur 34. Strömhastighet och riktning vid Stubbered. Pilarnas längd visar strömhastigheten och
pilarnas riktning visar strömriktningen. Väglinje 15/200 – 15/600.
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Figur 35. Strömhastighet och riktning vid Intagan. Pilarnas längd visar strömhastigheten och pilarnas
riktning visar strömriktningen. Väglinje 16/000 – 16/200.
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6.3

Lilla Edet – havet

I detta avsnitt presenteras de mest intressanta resultaten för beräknade bottenskjuvspänningar och
vattennivåer på sträckan Lilla Edet – havet med bilder och kommentarer. Resultaten för beräknad
strömhastighet och riktning presenteras för några intressanta områden längs sträckan med bilder och
kommentar.
Övriga bilder som visar bottenskjuvspänningar återfinns i de digitala bilagorna:
•

LillaEdet_havet_rgh_780.pdf

•

LillaEdet_havet_rgh_1030.pdf

•

LillaEdet_havet_rgh_1250.pdf

•

LillaEdet__havet_rgh_1500.pdf

Övriga bilder som visar vattennivåer återfinns i de digitala bilagorna:
•

LillaEdet_havet_vst_780.pdf

•

LillaEdet_havet_vst_1030.pdf

•

LillaEdet_havet_vst_1250.pdf

•

LillaEdet_havet_vst_1500.pdf

Bilder som visar strömhastighet och riktning finns i den digitala bilagan:
•

LillaEdet_havet_str_1030.pdf

En förteckning över vad dessa innehåller finns under Bilaga 3.
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6.3.1

Bottenskjuvspänning

Bottenskjuvspänningen på sträckan Lilla Edet - havet är som lägst 0.0 – 0.2 Pa och som högst cirka 5
Pa. Vid flödet 780 m3/s förekommer så höga bottenskjuvspänningar som 5 Pa på få ställen och i små
områden. Generellt visar resultaten att i stora delar av älvfåran mellan Lilla Edet och Kungälv är
bottenskjuvspänningen 0.3 - 0.8 Pa vid flödet 780 m3/s. I Göteborgsgrenen och i Nordre älv är
skjuvspänningarna låga, mellan 0.0 - 0.2 Pa vid samma flöde. När flödet ökar så ökar utbredningen av
områden med höga skjuvspänningar samtidigt som bottenskjuvspänningen i hela älvfåran ökar. Vid
flödet 1500 m3/s är bottenskjuvspänningarna i stora delar av älvfåran mellan Lilla Edet och Kungälv
1.8 - 3.0 Pa. I Göteborgsgrenen och i Nordre älv är skjuvspänningarna vid flödet 1500 m3/s fortfarande
relativt låga, 0.0 – 0.2 Pa.
På sträckan Lilla Edet – havet är bottenskjuvspänningarna störst i den norra delen, mellan Lilla Edet
och Göta. Vid flödet 780 m3/s finns större områden i älvfåran som har bottenskjuvspänningar mellan
1.8 – 2.5 Pa, se Figur 36. Vid kanterna av älven finns små fält med ännu högre bottenskjuvspänningar.
Utbredningen av områden med höga bottenskjuvspänningar ökar när flödet från Lilla Edets kraftverk
ökar och man ser att områden som tidigare hade höga värden får än högre skjuvspänningar, se Figur
37. Då flödet är 1500 m3/s finns stora områden med bottenskjuvspänningar mellan 2.1 - >5 Pa på
sträckan mellan Lilla Edet och Göta, se Figur 38.
Området vid och strax norr om Älvängen har generellt sett högre bottenskjuvspänningar än stora delar
av sträckan mellan Lilla Edet – havet, se Figur 39 - Figur 42. Vid lägre flöden (780 m3/s) är det
mestadels områden vid kanterna av älvfåran som har höga bottenskjuvspänningar, till skillnad från
sträckan Lilla Edet – Göta där områden med höga skjuvspänningar finns i hela älvfåran. Vid flödet
780 m3/s är skjuvspänningen i kanterna av älvfåran som högst 3.1 – 3.5 Pa, se Figur 39 - Figur 40. Vid
flödet 1500 m3/s har skjuvspänningarna i samma område ökat till mellan 3.6 - >5 Pa, samtidigt som
även skjuvspänningarna i hela älvfåran har ökat, se Figur 41 - Figur 42.
Ett annat område som är intressant när man tittar på bottenskjuvspänningar är området runt
förgreningen mellan Göta älv och Nordre älv och vid Kungälv. Här finns en del smala krokiga partier
där bottenskjuvspänningen är högre än i stora delar av sträckan mellan Lilla Edet – havet, se Figur 43
och Figur 44. Vid flödet 780 m3/s är bottenskjuvspänningen i området generellt 1.8 – 3.5 Pa, men det
finns också några fält med skjuvspänningar större än 3.5 Pa, se Figur 43. När flödet ökar till 1500 m3/s
ökar utbredningen av områden med höga bottenskjuvspänningar och i stora delar av området är
skjuvspänningen 3.1 - >5 Pa, se Figur 44.
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Figur 36. Bottenskjuvspänningar mellan Lilla Edet och Göta för flödet 780 m3/s. Väglinje 32/600 –
37/000.
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Figur 37. Bottenskjuvspänningar mellan Lilla Edet och Göta för flödet 1030 m3/s. Väglinje 32/600 –
37/000.
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Figur 38. Bottenskjuvspänningar mellan Lilla Edet och Göta för flödet 1500 m3/s. Väglinje 32/600 –
37/000.
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Figur 39. Bottenskjuvspänningen strax norr om Älvängen vid flödet 780 m3/s. Väglinje 48/600 –
52/600.
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Figur 40. Bottenskjuvspänningen vid Älvängen vid flödet 780 m3/s. Väglinje 52/600 – 55/400.
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Figur 41. Bottenskjuvspänningen strax norr om Älvängen vid flödet 1500 m3/s. Väglinje 48/600 –
52/600.
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Figur 42. Bottenskjuvspänningen vid Älvängen vid flödet 1500 m3/s. Väglinje 52/600 – 55/400.
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Figur 43. Bottenskjuvspänningar för området vid förgreningen mellan Göta älv och Nordre älv, samt
runt Kungälv för flödet 780 m3/s. Väglinje 63/600 – 67/600 – 101/00.
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Figur 44. Bottenskjuvspänning för området runt förgreningen mellan Göta älv och Nordre älv, samt
vid Kungälv för flödet 1500 m3/s. Väglinje 63/600 – 67/600 – 101/00.
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6.3.2

Vattennivåer

Vattennivåerna är naturligtvis som högst i den norra delen av Göta älv och minskar sedan söderut i
älven. En av anledningarna till detta är att landhöjningen orsakar en tippning av älven mot söder. Ett
högre flöde från Lilla Edets kraftverk ger högre vattennivå och tvärtom. I Tabell 9 presenteras
vattennivåer på fem olika platser längs älven, från Lilla Edet till Göteborg för flödena 780 m3/s och
1500 m3/s. Man ser att det högre flödet ger ca 1.3 m högre vattennivå vid Lilla Edet, skillnaden avtar
sedan till cirka 0.6 m Nödinge och i Göteborg ger de två olika flödena samma vattennivå. Resultaten i
Tabell 9 betyder inte att vattennivån i Göteborg alltid är -0.1 – 0.2 m oavsett flöde. Eftersom
vattennivå i beräkningarna är satt till ett bestämt värde här pga. Göteborg är modellområdets rand
kommer nivån inte att variera utanför det bestämda randvillkoret. Figur 45 och Figur 46 visar
vattennivåerna mellan Lilla Edet och Garn för flödena 780 m3/s respektive 1500 m3/s och är ett
exempel på resultatet av beräkningarna av vattennivåer presenteras i den digitala bilagan.
Tabell 9. Vattennivåer vid fem olika platser längs Göta älv på sträckan Lilla Edet - havet för två olika
flöden.
Ort

Vattennivå RH2000 (m)
780 m3/s

Vattennivå RH2000 (m)
1500 m3/s

Lilla Edet

0.9 – 1.1

2.3 – 2.4

Älvängen

0.5 – 0.6

1.1 – 1.2

Nödinge

0.3 – 0.4

0.9 – 1.0

Kungälv

0.3 – 0.4

0.5 – 0.6

Göteborg

-0.1 – 0.2

-0.1 – 0.2
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Figur 45. Vattennivåer mellan Lilla Edet och Garn för flödet 780 m3/s. Nivåerna anges i RH2000.
Väglinje 32/600 – 41/000.
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Figur 46. Vattennivåer mellan Lilla Edet och Garn för flödet 1500 m3/s. Nivåerna anges i RH2000.
Väglinje 32/600 – 41/000.
6.3.3

Strömhastighet och riktning

Den huvudsakliga strömriktningen i Göta älv är som väntat från norr till söder. Strömhastigheterna i
älvfåran är högst i den norra delen på sträckan mellan Lilla Edet och havet. Hastigheterna i älvfåran
avtar succesivt söder ut, ner till förgreningen mellan Göteborgsgrenen och Nordre älv. Därefter sker
inga stora förändringar. För flödet 1030 m3/s är den ungefärliga strömhastigheten i älvfåran 0.7 – 1.0
m/s mellan Lilla Edet och förgreningen, därefter 0.1 – 0.4 m/s. Strömhastigheterna är högst i mitten av
älvfåran och avtar utåt kanterna.
I Figur 47 - Figur 49 visas strömhastighet och riktning för tre områden på sträckan Lilla Edet – havet
för flödet 1030 m3/s. Figurerna visar några intressanta partier på sträckan där det förekommer t.ex.
virvelbildningar. Figur 47 visar strömhastighet och riktning vid Göta, precis söder om inloppsranden
vid Lilla Edet. Man ser att det finns en virvel inne vid den östra kanten av älvfåran. Figur 48 visar
området där Göta älv delar sig i Göteborgsgrenen och Nordre älv. I figuren ser man att en virvel precis
söder om ön Sävtuvan, några mindre virvlar finns också i Göteborgsgrenen längs den västra kanten av
älvfåran. Figur 49 visar strömhastighet och riktning vid ett område i Göteborg, mellan Götaälvbron
och Gamlestaden. Man ser i figuren hur strömhastigheten har ett böljande mönster med högre
hastigheter i mitten av fåran och lägre ut mot kanterna. I den norra delen av området finns två
hamnbassänger där cirkulationen bildar virvlar.
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Figur 47. Strömhastighet och riktning vid Göta. Pilarnas längd visar strömhastigheten och pilarnas
riktning visar strömriktningen. Väglinje 33/200.
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Figur 48. Strömhastighet och riktning vid förgreningen mellan Göteborgsgrenen av Göta älv och
Nordre älv. Pilarnas längd visar strömhastigheten och pilarnas riktning visar
strömriktningen. Väglinje 65/800 – 66/200.
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Figur 49. Strömhastighet och riktning vid området mellan Götaälvbron och Gamlestaden i Göteborg.
På ena sidan älven ligger Gullbergsvass och på andra sidan Ringön. Pilarnas längd visar
strömhastigheten och pilarnas riktning visar strömriktningen. Väglinje 83/200 – 82/800.
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6.3.4

Stormen Gudrun

Stormen Gudrun drog fram över södra Sverige den 8 januari 2005. Vindhastigheten på SMHI:s
mätstation på Vinga varierade mellan 20-30 m/s och vattenståndet vid Torshamnen steg under 7
timmar från 0,5 m till 1,5 m (RH2000).
Resultatet från simuleringen av stormen Gudrun presenteras i Figur 50. Vattennivån visas för att antal
platser längs älven, från Torshamnen i söder (Havet) till Lilla Edet i norra änden av
beräkningsmodellen.
Vattenstånd i Göta älv under stormen Gudrun
2.4
Havet
Ormoskärmen
Surte
Kungälv
Nol
Älvängen
Lilla Edet

2.2

2

1.8

vattenstånd (m) →

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4
6.00

9.00

12.00

15.00
tid →

18.00

21.00

0.00

Figur 50. Vattennivå för ett antal plaster i Göta älv under stormen Gudrun den 8 januari 2005.
Nivåerna anges i RH2000.
Man ser i Figur 50 att vattennivån börjar stiga i havet klockan 10 och att förändringen sedan
fortplantar sig uppåt i älven. I havet är vattenståndet som högst mellan klockan 17 och 18 medan
toppen nås senare ju längre upp mot Lilla Edet man kommer. Högsta toppen i vattennivå förflyttar sig
norr ut i älven som en våg och nivå skillnaden mellan förmiddagen och kvällen är som störst vid
punkterna söder om Lilla Edet.
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Diskussion

I syftet att beräkna vattennivåer, strömmar och bottenskjuvspänningar i Göta älv i dagens och
framtidens klimat har SMHI satt upp en beräkningsmodell för hela Göta älv och Nordre älv.
Pegeln vid Kungälv har vid ett antal tillfällen haft perioder på ett par timmar då vattennivåerna dippat
kraftigt och tillfälligt gett mycket lägre nivåer. Under dessa perioder svänger nivån upp och ner ett
flertal gånger och det kan skilja upptill 0.5 m mellan två mätningar som sker med fem minuters
intervall. Vi har varit ute och kontrollerat mätaren utan att hitta någon orsak till dessa svängningar.
Vid kontrollerna har mätaren bland annat plockats upp för att se att inget fastnat i den. Svängningarna
har dessvärre fortsatt även efter kontrollen och ingen naturlig orsak har kunnat hittas till
svängningarna. De bedöms inte ha naturliga orsaker och vid jämförelser mellan beräknade och
uppmätta nivåer har vi bortsett från dessa perioder. De ska poängteras att detta bara gäller mätaren vid
Kungälv.
Resultaten 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 den geologiska utredningen från 2006 (Ref. 3)
kan man se att det i många fall är renskrapat och berg på botten i de områden som har höga
bottenskjuvspänningar redan vid lägre flöden (t.ex. vid typflödet 780 m3/s), dvs. de lösa material som
en gång i tiden täckt botten har eroderats bort och blottat det underliggande berget. 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.
Generellt sett är bottenskjuvspänningarna lägre i de södra delarna på sträckorna Trollhättan - Lilla
Edet och Lilla Edet - Göteborg. Det beror på att strömhastigheten generellt är lägre i de södra delarna
än i de norra, vilket i sin tur till stor del beror på att älven är bredare. Tittar man på flödesfördelning
mellan Nordre älv och Göteborgsgrenen av Göta älv (där 75 % av flödet går genom Nordre älv och 25
% genom Göta älv) kan man kanske ledas till att tro 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. Det beror på att Nordre älv är bredare än
Göteborgsgrenen vilket innebär att strömhastigheterna i de två grenarna är av samma storleksordning.
Därför blir också bottenskjuvspänningarna i samma storleksordning trots det betydligt mycket högre
flödet genom Nordre älv.
Beräkningsmodellen är kalibrerad och validerad för olika flöden och under både stationära och ickestationära förhållanden. Beräknade vattennivåer och strömhastigheter och riktningar visar god
överenstämmelse 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. Modellen kan
användas för att beräkna till exempel översvämningsytor i dagens och framtidens klimat, spridning av
olika ämnen och bottenskjuvspänningar. Möjligheten finns att förfina beräkningsnätet i vissa speciellt
intressanta områden och även att göra tredimensionella beräkningar för att få med t.ex. effekterna av
saltkilen i Göteborg.
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Slutsatser

SMHI har i samverkan med SGI satt upp en hydrodynamisk strömningsmodell över Göta älv, från
Vänern till havet (inklusive Göta älv), för att beräkna vattennivåer, strömmar och
bottenskjuvspänningar i dagens och i framtidens klimat. Som komplement till modellen har SMHI
även utfört ström- och vattenståndsmätningar på ett antal platser i älven. Modellen är uppdelad i tre
delområden; Vänern-Trollhättan, Trollhättan-Lilla Edet och Lilla Edet-havet. Slutsatserna av
beräkningsresultaten presenteras nedan för vart och ett av delområdena.
Vänern - Trollhättan
•

Överenstämmelsen mellan beräknat och uppmätt vattenstånd är god och skillnaden är högst ±
3 cm på sträckan.

•

Resultaten från beräkningsmodellen bedöms uppfylla de precisionskrav som man kan förvänta
sig vid simuleringar med numeriska beräkningsmodeller för älvar och vattendrag.

•

Beräknad bottenskjuvspänning 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.

•

Högst skjuvspänning är det i de nordligaste och sydligaste delarna av sträckan. Med ett ökat
flöde så ökar bottenskjuvspänningen i hela området och områden med sedan tidigare höga
skjuvspänningar får ännu högre skjuvspänningar.

•

Typiska strömhastigheter (vid flödet 1030 m3/s) på sträckan Vänern – Trollhättan är 0.6 – 0.7
m/s i älvfåran och 0.3 – 0.4 m/s utåt kanterna.

Trollhättan - Lilla Edet
•

Överenstämmelsen mellan beräknat och uppmätt vattenstånd är god och skillnaden är högst ±
5 cm på sträckan.

•

Beräknad och uppmätt strömhastighet är av samma storleksordning och strömriktningarna
visar god överenstämmelse då virvlar och andra strömningsmönster som syns i mätningar
fångas upp i beräkningarna.

•

Resultaten från beräkningsmodellen bedöms uppfylla de precisionskrav som man kan förvänta
sig vid simuleringar med numeriska beräkningsmodeller för älvar och vattendrag.

•

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 sett är de högst skjuvspänning i den norra delen och lägst i de södra delarna, så att
skjuvspänningen succesivt minskar söder ut på sträckan Med ett ökat flöde så ökar
utbredningen av områden med höga skjuvspänningar, samtidigt som skjuvspänningen i hela
älvfåran ökar.

•

Typiska strömhastigheter (vid flödet 1030 m3/s) på sträckan Trollhättan – Lilla Edet är 0.6 –
0.7 m/s i älvfåran och 0.3 – 0.4 m/s utåt kanterna.

Lilla Edet – havet
•

Överenstämmelsen mellan beräknat och uppmätt vattenstånd är god och skillnaden är högst ±
5 cm på sträckan.

•

Beräknad och uppmätt strömhastighet är av samma storleksordning och strömriktningarna
visar god överenstämmelse då virvlar och andra strömningsmönster som syns i mätningarna
fångas upp i beräkningarna.

•

Resultaten från beräkningsmodellen bedöms uppfylla de precisionskrav man kan förvänta sig
vid simuleringar med numeriska beräkningsmodeller för älvar och vattendrag.
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•

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.

•

Högst bottenskjuvspänning är det i de norra delarna av sträckan och sedan avtar
skjuvspänningarna succesivt 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.

•

Strömhastigheten är störst i den norra delen av sträckan och avtar succesivt 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.
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Bilaga 1 Vänern-Trollhättan

Resultaten för beräkningar av bottenskjuvspänningar för sträckan Vänern – Trollhättan finns i de
digitala bilagorna:
•

Van_Thn_rgh_780.pdf

•

Van_Thn_rgh_1030.pdf

•

Van_Thn_rgh_1250.pdf

•

Van_Thn_rgh_1500.pdf

Resultaten för beräkningar av vattennivåer för sträckan Vänern – Trollhättan finns i de digitala
bilagorna:
•

Van_Thn _vst_780.pdf

•

Van_Thn _vst_1030.pdf

•

Van_Thn _vst_1250.pdf

•

Van_Thn _vst_1500.pdf

Resultaten för beräkningarna av strömhastighet och riktning presenteras för några intressanta områden
för sträckan Vänern – Trollhättan. Dessa finns i den digitala bilagan:
•

Van_Thn_str_1030.pdf

I avsnitt 10.1 - 10.3 presenteras strukturen för dessa digitala bilagor. Ortnamn för de område som visas
i varje figur anges tillsammans med aktuellt numer för väglinjen.
I Figur 51 visas en karta över sträckan mellan Vänern och Trollhättan. I kartan är de orter och platser
som nämns i avsnitt 10.1 - 10.3 utmärkta. Kartan är tänkt som en orienteringskarta att använda sig av
när man tittar på resultaten i de digitala bilagorna. De blå strecket i kartan markerar väglinjen och
punkterna är nummer på väglinjen.
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Figur 51. Karta över sträckan mellan Vänern och Trollhättan med de orter och platser som nämns i
avsnitt 10.1 - 10.3 utmärkta. Kartan är tänkt som en orienteringskarta att använda sig av nät
man tittar på resultaten i de digitala bilagorna. De blå strecket markerar väglinjen och
punkterna är nummer på väglinjen.

Nr. 2011-36 SMHI – Hydrodynamisk modell för Göta älv

75

10.1

Bottenskjuvspänningar

1. Vargön (Vänersborg) – Gäddebäck 0/200 – 4/000
2. Gäddebäck – Stallbackaåns mynning 4/000 – 8/200
3. Stallbackaåns mynning – Spikön (Trollhättan) 6/800 – 10/400
10.2

Vattennivåer

1. Vargön (Vänersborg) – Stallbackaåns mynning 0/200 – 8/200
2. Trollhättekanal/Karls grav – Spikön (Trollhättan) 3/600 – 10/400
10.3

Strömhastighet och riktning

1. Vargön (Vänersborg) 0/400 – 0/800
2. Stallbacka (Trollhättan) 8/000 – 8/600
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Bilaga 2 Trollhättan-Lilla Edet

Resultaten för beräkningar av bottenskjuvspänningar för sträckan Trollhättan – Lilla Edet finns i de
digitala bilagorna:
•

Thn_LillaEdet_rgh_780.pdf

•

Thn_LillaEdet_rgh_1030.pdf

•

Thn_LillaEdet_rgh_1250.pdf

•

Thn_LillaEdet_rgh_1500.pdf

Resultaten för beräkningar av vattennivåer för sträckan Trollhättan – Lilla Edet finns i de digitala
bilagorna:
•

Thn_LillaEdet _vst_780.pdf

•

Thn_LillaEdet_vst_1030.pdf

•

Thn_LillaEdet_vst_1250.pdf

•

Thn_ LillaEdet_vst_1500.pdf

Resultaten för beräkningarna av strömhastighet och riktning presenteras för några intressanta områden
för sträckan Trollhättan – Lilla Edet. Dessa finns i den digitala bilagan:
•

Thn_LillaEdet_str_1030.pdf

I avsnitt 11.1 - 11.3 presenteras strukturen för dessa digitala bilagor. Ortnamn för de område som visas
i varje figur anges tillsammans med aktuellt numer för väglinjen.
I Figur 52 visas en karta över sträckan mellan Vänern och Trollhättan. I kartan är de orter och platser
som nämns i avsnitt 11.1 - 11.3 markerade med namn. Kartan är tänkt som en orienteringskarta att
använda sig av när man tittar på resultaten i de digitala bilagorna. De blå strecket i kartan markerar
väglinjen och punkterna är nummer på väglinjen.
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Figur 52. Karta över sträckan mellan Trollhättan och Lilla Edet med de orter och platser som nämns i
avsnitt 11.1 - 11.3 markerade med namn. Kartan är tänkt som en orienteringskarta att
använda sig av nät man tittar på resultaten i de digitala bilagorna. De blå strecket markerar
väglinjen och punkterna nummer på väglinjen.
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11.1

Bottenskjuvspänningar

1. Trollhättan – Stubbered 12/200 - 15/400
2. Stubbered – Kullhagen 15/200 – 18/600
3. Kullhagen – Slumpåns mynning 18/800 – 23/000
4. Slumpåns mynning – söder om Hjärtum 23/200 – 27/800
5. Söder om Hjärtum – Lilla Edet 27/800 – 31/600
11.2

Vattennivåer

1. Trollhättan – Kullhagen 12/200 – 18/600
2. Kullhagen – söder om Hjärtum 18/600 – 27/800
3. Norr om Hjärtum – Lilla Edet 24/800 – 31/600
11.3

Strömhastighet och riktning

1. Intagan 16/000 – 16/200
2. Stubbered 15/200 – 15/600
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Bilaga 3 Lilla Edet-havet

Resultaten för beräkningar av bottenskjuvspänningar för sträckan Lilla Edet – havet finns i de digitala
bilagorna:
•

LillaEdet_havet_rgh_780.pdf

•

LillaEdet_havet_rgh_1030.pdf

•

LillaEdet_havet_rgh_1250.pdf

•

LillaEdet_havet_rgh_1500.pdf

Resultaten för beräkningar av vattennivåer för sträckan Lilla Edet – havet finns i de digitala bilagorna:
•

LillaEdet_havet_vst_780.pdf

•

LillaEdet_havet_vst_1030.pdf

•

LillaEdet_havet_vst_1250.pdf

•

LillaEdet_havet_vst_1500.pdf

Resultaten för beräkningar av strömhastighet och riktning presenteras för några intressanta områden
för sträckan Lilla Edet - havet. Dessa finns i den digitala bilagan:
•

LillaEdet_havet_str_1030.pdf

I avsnitt 12.1 - 12.3 presenteras strukturen för dessa digitala bilagor. Ortnamn för de område som visas
i varje figur anges tillsammans med aktuellt numer för väglinjen.
I Figur 53 visas en karta över sträckan mellan Lilla Edet och havet. I kartan är de orter och platser som
nämns i avsnitt 12.1 - 12.3 markerade med namn. Kartan är tänkt som en orienteringskarta att använda
sig av när man tittar på resultaten i de digitala bilagorna. De blå strecket i kartan markerar väglinjen.
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Figur 53. Karta över sträckan mellan Lilla Edet och havet med de orter och platser som nämns i
avsnitt 12.1 - 12.3 markerade med namn. Kartan är tänkt som en orienteringskarta att
använda sig av nät man tittar på resultaten i de digitala bilagorna. De blå strecket visar
väglinjen.
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12.1

Bottenskjuvspänning

1. Lilla Edet – Göta 32/600 – 37/000
2. Göta – Garn 37/000 – 40/800
3. Garn – Lödöse 40/800 – 44/600
4. Lödöse – söder om Alvhem 44/600 – 48/600
5. Söder om Alvhem – Älvängen 48/600 – 52/600
6. Älvängen 52/600 – 55/400
7. Älvängen – Nödinge-Nol 55/400 – 59/600
8. Nödinge – Nol 59/600 – 63/600
9. Nödinge–Nol – Surte 63/600 – 67/600 – 101/00
10. Surte 67/600 – 71/400
11. Surte – Agnesberg 71/400 – 75/200
12. Agnesberg – Alelyckan 75/200 – 79/000
13. Alelyckan – Götaälvbron (Göteborg) 79/000 – 83/400
14. Götaälvbron – Sannegårdshamnen 83/400 – 86/200
15. Sannegårdshamnen – Skarvikshamnen 86/200 – 89/000
16. Skarvikshamnen – Torshamnen 89/000 – 91/600
17. Kungälv 100/000 – 102/800 – 68/800
18. Kungälv – söder om Munkholmen 102/800 – 106/200
19. Söder om Munkholmen – Skålvisered 106/200 – 110/000
20. Skålvisered – Lindesnäs 110/000 – 113/600
21. Lindesnäs – Nolvik 113/600 – 116/400
22. Nolvik – Björlanda 116/400- 117/200
12.2

Vattennivåer

1. Lilla Edet – Garn 32/600 – 41/000
2. Garn – söder om Alvhem 41/000 – 48/800
3. Söder om Alvhem – Nödinge-Nol 48/800 – 57/400
4. Nödinge-Nol – Kungälv 57/400 – 65/600
5. Kungälv – Angeredsbron 65/600 – 72/800
6. Angeredsbron – Gamlestaden (Göteborg) 72/800 – 80/600
7. Gamlestaden – Eriksberg 80/600 – 87/200
8. Eriksberg – Torshamnen 87/200 – 91/600
9. Kungälv – söder om Munkholmen 65/600 – 72/400 – 106/400
10. Söder om Munkholmen – Lindesnäs 106/400 – 113/200
11. Lindesnäs – Björlanda 113/200 – 117/200
12.3

Strömhastighet och riktning

1. Göta 33/200
2. Förgreningen mellan Göteborsgrenen av Göta älv och Nordre älv 65/800 – 66/200
3. Götaälvbron – Gamlestaden 83/200 – 66/200
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