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SAMMANFATTNING  
Niporna vid Ångermanälven har bildats efter den senaste istiden i ett 
kontinuerligt förlopp där uppbyggande och nedbrytande processer sam-
verkar. I många fall styrs detta förlopp av att just jordarten silt ingår, ett 
material som både kan vara lätteroderat men i många fall uppträda i 
mycket fast lagrad form. En annan egenskap hos siltjordar är förmågan att 
bygga upp negativa porvattentryck som verkar stabiliserande under vissa 
förhållanden men som lätt kan försvinna vid regn och andra förhållanden 
som påverkar porvattensituationen i jorden.  

Detta examensarbete har, efter att studerat två huvudobjekt vid Ånger-
manälven och området i stort, kommit fram till slutsaten att negativa 
portryck kan verka stabiliserande i viss mån i de övre, torrare marklagren, 
men att den huvudsakliga stabiliserande verkan finns i undre marklager i 
nedre delen av en nipslänt varför det är brott i dessa lager som ger upphov 
till ett större skred. Då negativa portryck omöjligen kan förekomma i 
mättad jord under vatten, där dessa lager befinner sig, så dras slutsatsen 
att de sammanhållande egenskaperna måste bero på andra faktorer, tro-
ligtvis cementeringseffekter till följd av den konstaterade förekomsten av 
järn eller liknande.  

Området kring magasinet vid Moforsen tycks vara stabilt mot större skred, 
vilket antyds både av en beräknad säkerhetsfaktor om drygt 1,9 samt det 
faktum att spår av större skredärr saknas. Detta område är däremot 
känsligt mot nedbrytande processer av erosion, med med många exempel 
på synliga spår av ränn- och ravinerosion samt inte minst inre erosion av 
grundvatten. En mer ingående analys som även innefattade inverkan av 
regn reducerade stabiliteten något, men det krävdes långvariga och 
intensiva regn av närmast tropisk karaktär för att säkerhetsfaktorn skulle 
sjunka till den grad att nipan blev instabil. 

Remslenipan i närheten av Sollefteå C förhåller sig annorlunda. Nipan 
består överlag av grövre material mindre känsligt för erosion. Samtidigt 
saknas de styvare lager i botten som verkar stabiliserande i Mo-
Norrtannflo, varför den ur ett geotekniskt perspektiv är att betrakta som 
instabil och med vissa förutsättningar uppfyllda benägen att skreda. Detta 
bekräftas också av analyser som gjorts i såväl detta projekt som den 
tidigare karteringen av MSB (dåvarande Räddningsverket) 2008, samt av 
de skred som förekommit, både nyligen och historiskt och som verkar 
återkomma mer eller mindre frekvent i området. 

En av de viktigaste slutsatserna som kan dras i efterhand är den att de 
nedbrytande processerna, deras likheter vid en första anblick till trots, 
beror av helt olika saker. Hänsyn måste därför tas till detta om rätt åtgärd 
skall kunna sättas in, då åtgärder för att säkra stabilitet och förhindra 
erosion går till på olika sätt. 

Stabiliteten tycks heller inte påverkas i större grad av en vattenståndshöj-
ning i älven med påföljande avsänkning, s.k. rapid drawdown. 
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SUMMARY  

The silty bluffs along the Swedish river Ångermanälven were formed in a 
postglacial continuous process where building and degrading forces in-
teract with each other and is still present in some parts of the area. In many 
cases the presence of silt is a governing factor, a material highly sensitive 
to erosion but in some cases appears rather stiff and stable. Another 
property of silty soils is the ability to host negative pore pressures which 
under certain conditions greatly adds to the stabilization of a slope, but in 
some cases, like when saturated by rain, loses this ability due to increase 
in pore pressure level.  

This thesis has, after studying two certain objects along the river and the 
whole area accounted for, come to the conclusion that there exists a 
certain stabilizing effect in the upper layers of a bluff slope. However it 
seems that the main stabilizing component is that from the stiffer layers 
underneath. Since location below permanent water means absence of 
negative pore pressures, the only reasonable conclusion is that the stabi-
lizing effect has to come from some other source, i.e cementation due to 
presence of iron etc.  

One of the more important conclusions to be drawn is that the degrada-
tion processes, even though appearing similar at first glance, are com-
pletely different and governed by different factors, thus different ap-
proaches on  measures must be taken in order for those to have the desired 
effect whereas erosion and stability related degradation are treated in 
completely different ways. 
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ABSTRACT  

Detta examensarbete behandlar stabiliteten hos den typ av siltiga nipor som före-
kommer längs med och i direkt anslutning Ångermanälven. Dessa sluttningar som i 
många fall antar karaktären av rasbranter har i många fall en alltför hög släntlutning för 
att kunna betraktas som stabila enligt traditionella beräkningsmetoder, men verkligheten 
visar att dessa beviserligen har den egenskapen att kunna stå kvar i mer extrema 
geometrier. Detta tillskrivs ofta egenskapen hos sand och framförallt silt att hysa 
negativa portryck samt cementeringseffekter till följd av mineralisering.  

Ägare av vattenkraftsanläggningar längs med Ångermanälven, till vilka e.on tillhör, har 
uttryckt en viss oro över vissa enstaka större skred som skulle kunna tänkas förekomma 
vid mer extrema tillfällen, där den stabiliserande förmågan blir reducerad och risken för 
att dessa generera flodvågor av det större slaget, ökar. Detta kopplat till andra 
omständigheter vid dessa tidpunkter som höga vattenflöden och minskad av-
bördningskapacitet i själva dammen, gör att det finns ett intresse i branschen att kart-
lägga stabiliteten hos slänter i anslutning till vattendrag, inte minst då skred generar 
drivgods, vilket kan leda till igensatta utskov. 

Studien har behandlat Ångermanälven från kraftverket i Sollefteå C upp till Nämforsens 
kraftverk i Näsåker och har ur stabilitetssynpunkt fokuserat på två slänter, en i Remsele 
och den andra i Mo-Norrtannflo, där det för den förstnämnda fanns en del material 
tillgängligt från tidigare undersökningar, medan det för den andra krävdes 
undersökningar i fält för att fastställa dess egenskaper. 

Av de analyser som gjorts framgår att de studerade objekt och området närmast om-
kring dem verkar vara stabila mot de djupare skred som befarades. Däremot tycks ytli-
gare skred och erosion utgöra ett större problem, och bör analyseras och karteras mer 
för området som helhet för att fastställa den egentliga förkomsten av dessa, i synnerhet 
då just ytligare skred som berör större ytor kan bidra med stora mängder drivgods. 

Nyckelord: Erosion; Negativa portryck; Nipor; Silt; Släntstabilitet; Ångerman-
älven. 

1. INLEDNING  

1.1. Bakgrund  
Moforsens kraftverk och Sollefteå kraftverk är två vattenkraftsanlägg-
ningar i Ångermanälven som ägs av e.on. I Ångermanälven, liksom i flera 
av de norrländska älvdalarna förekommer så kallade nipor, vilket är en 
benämning på de branta och ibland upp till 60 m höga erosionsslänter i 
silt som förekommer, ofta med ett sandigt inslag . De förekommer under 
Högsta kustlinjen, där älvarna skurit sig ner i sina egna tidigare avlagringar 
av sand och silt utmed vattendragen.  Med traditionella beräk-
ningsmetoder är dessa nipor alltför branta för att de skulle kunna vara 
stabila. De huvudsakliga förklaringarna till att de ändå står anses vara de 
negativa porvattentryck och cementeringseffekter som kan förekomma i 
jorden. Ras och skred uppstår främst på grund av vattendragets erosion 
längs strandlinjen, ändrade grundvattenförhållanden samt även mänsklig 
påverkan, exempelvis vattenreglering, exploatering med mera. Ett flertal 
skred har skett i niporna längs Ångermanälven under de senaste åren. Ett 
av de största skred som dokumenterats inträffade 1899 på norra sidan av 
älven ett par hundra meter uppströms Sollefteå kraftstation. Skredet 
orsakade en flodvåg som ödelade ett flertal byggnader samt bron över 
älven. Vintern 2009 inträffade ett liknande skred, denna gång uppströms 
Sollefteå kraftverk som gav en flodvåg som slog upp stora isblock och 
skadade bryggor på stranden. Ett antal större skred har även inträffat 
nedströms dammen i Sollefteå på den oreglerade delen av älven som rinner 
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ut i havet. Nipornas stabilitet har studerats i flera utredningar, (Svensson 
et al, 2005). 

Flytande drivgods har identifierats som ett hot mot dammsäkerheten, i 
Sverige främst vid extrema tillfällen med mycket höga flöden. Det som 
kan hända vid ett extremtillfälle med mycket drivgods och mycket högt 
flöde är att drivgodset sätter igen utskovet och reducerar avbördnings-
kapaciteten så mycket att dammen överströmmas vilket kan leda till 
dammbrott. I samband med större skred följer ofta träd och övrig vege-
tation med ned i älven och kan flyta iväg med strömmen som så kallat 
drivgods. Fördämningar i vattenvägen kan också leda till lokalt ökade 
vattenhastigheter och därmed ökad risk för erosion. Drivgodsutredningar 
har utförts för Moforsen och Sollefteå kraftverk av WSP under sommaren 
2012. Detta arbete är kopplat till projektet och är tänkt att vara behjälpligt 
som underlag för beräkning av potentiell drivgodsmängd i 
Ångermanälven. Frågeställningar som ingår i examensarbetet: 

 Finns det efter älvdalen särskilt känsliga avsnitt? Vad är det som gör 

dessa känsliga? Vilka parametrar inverkar? 

 Vad händer i framtiden? Hur kommer klimatförändringar och eventu-

ellt ändrade grundvattenförhållanden att påverka? 

 På vilket sätt påverkar nipornas stabilitet och risken för ras mängden 

drivgods i dammarna nedströms niporna?  

 Vilka åtgärder är lämpliga? Hur skulle ett program för instrumentering 

av liknande nipor i syfte att förvarna om instabilitet kunna se ut? 

1.2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utifrån den kunskap som finns idag 
undersöka och få en uppfattning om hur stabilt området på sträckan från 
kraftverket i Sollefteå och uppströms mot kraftverket vid Nämforsen i 
Näsåker.  

Eftersom sträckan domineras av de silt och sandavlagringar som bildar 
nipformationerna så är huvudfrågan som skall besvaras alltså hur stabila 
dessa är på denna älvsträcka. Tanken är att senare kunna ge 
rekommendationer på hur stabilitet hos nipslänter av de typer som fö-
rekommer längs med Ångermanälven på områdena enligt mellan kraft-
verket i Sollefteå och sträckan uppströms mot kraftverket vid Nämforsen 
i Näsåker skall kunna uppskattas. Det görs med hänsyn parametrarna: 

 nederbördsmängd 

 erosion 

 jordmaterial 

 vattenståndsvariationer i älven 

 en kombination av parametrarna ovan 

Rapporten skall i ett senare skede kunna vara till hjälp för bedömning av 
mängder med drivgods som kan uppstå i mer extrema klimatsituationer 
genom att vid senare tillfälle mer ingående kartera slänterna längs älvs-
träckan ifråga. Utifrån denna kartering kan en känslighetsanalys genom-
föras kunna uppskatta hur stora ytor som riskerar att skreda och utifrån 
en påföljande inventering av vegetationen kunna uppskatta vilka mängder 
drivgods det rör sig om för ett visst scenario. Projektet syftar därmed 
indirekt även till studera processer som kan generera drivgods i nipom-
råden samt ligga till grund för vidare utveckling av metoder där potentiella 
drivgodsmängder bestäms. 
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1.3. Metod och avgränsningar 
Arbetet har i de inledande delarna bestått i att samla in nödvändig in-
formation om de processer som bygger upp och bryter ned niplandskapet, 
både genom direkt erosion och olika skredprocesser. Stor vikt har lagts vid 
att beskriva de mekanismer som bidrar till att hålla en slänt stabil samt i 
synnerhet att förstå de speciella förhållanden som råder i just siltiga nipor 
och som är intimt förknippade med deras bildning. Ett fältbesök i ett tidigt 
skede låg till grund för en senare utvärdering av stabiliteten i området där 
två nipor längs med sträckan valdes ut. Dessa studerades senare genom: 

1. Visuella observationer, där jordtyp och geometri samt andra 
faktorer beaktades. 

2. Undersökning av markförhållanden med insamling av jordprover 
som grävs upp i anslutning till markytan samt det ena fallet även 
bestämning av jordens mekaniska egenskaper genom en 
spetstryckssondering (CPT). 

Studien inskränker sig till området Ångermanälven med biflöden från 
kraftverket i Sollefteå C upp till Nämforsens kraftverk och de förhållanden 
som råder här. 

1.4. Indata 

 Översiktlig skredriskkartering utförd av Tyréns åt Räddningsverket 

(numera MSB). 

 Jord och bergartskarta för Ångermanälven. (SGU). 

 Terrängkarta (Lantmäteriet). 

 Regnvattenmängder enligt P. Dahlström (2010). 

 Underlag från fältstudie och genomförd markundersökning vid Mo-

Norrtannflo, hösten 2012. 

1.5. Tillvägagångssätt för fältstudie och beräkningar 
Under maj 2012 gjordes ett fältbesök i samband med en drivgodsutredning 
utförts av WSP på uppdrag av E.on. Under studiebesöket så insamlades 
underlag och man bildade sig en grundläggande uppfattning om området. 
Två lämpliga studieobjekt valdes ut där den ena var en nipa som hade gått 
till brott och den andra hade en ansenlig storlek och en extrem geometri i 
den bemärkelsen att den var väldigt brant och låg i direkt anslutning till ett 
magasin. 

Jordprofilen tas fram för den valda slänten. Detta är gjort med CPT-
sondering samt insamlande av jordprover som har utvärderas i labb av 
examensarbetaren. Geometrin har mätts in för en av niporna och fåtts ut 
stabilitetskarteringen för den andra 

Analyser i programvarorna SEEP/W och SLOPE/W (GEOStudio ©) har 
gjorts för att få fram kritiska värden på: 

 Grundvattenytans läge och negativa portryck i nipan 

 Vattenståndet i älven 

 Inverkan på stabilitet av erosion i släntfot 
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En parameterstudie, där ovanstående variabler simuleras inom möjliga 
intervall, utförs: 

1. För vilka värden på dessa variabler går nipan till brott/skred 
(känslighetsanalys)? 

2. Olika former av glidytor, både plana och cirkulära kontrolleras för 
att få en uppfattning om vilken typ som ger lägst stabilitet på 
slänten. Denna jämförs mot hur det förhåller sig gentemot 
verkliga inträffade brott i nipor och siltslänter. 

3. Kan framtida skred upptäckas i god tid genom användning av 
dessa variabler (1, 2)? 

2. OMRÅDESBESKRIVNING  

2.1. Studerat område 
Ångermanälven är Sveriges tredje största vattendrag med en längd på 463 
km. Älven har en medelvattenföring på 483 m3/s vid mynning och 
avvattnar ett område på 31 860 km². (www.vattenorganisationer.se) 

Dess viktigaste biflöden är Faxälven, Fjällsjöälven och Vojmån. 

Älven är ett av våra mest reglerade vattendrag och står för 17 % av vat-
tenkraftsproduktionen på årsbasis vilket sker i 14 kraftverk längs det 
egentliga Ångermanälven och ett antal i biflödena (Sveriges vattenorgani-
sationer). 

Området är starkt präglat av den landsänkning med påföljande landhöj-
ning som ägde rum efter istiden. Området i älvdalarna nedanför domineras 
av postglaciala avlagringar bestående av silt och sand som på sina håll kan 
nå stor mäktighet. På sina håll har dock av älven orsakad erosion exponerat 
de djupare liggande lagren av t.ex. glacial lera eller isälvssediment.  

2.2. E.ons kraftverk i Ångermanälven  
E.on äger och bedriver kraftproduktion vid 2 anläggningar längs den 
studerade sträckan i Ångermanälven, Sollefteå kraftverk och Moforsens 
kraftverk (Tabell 1). Vid båda förekommer de siltiga niporna som är extra 
intressanta att studera.  

 

Fig. 1. Studerad sträcka längs med Ångemanälven. 
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 Sollefteå kraftverk 

Kraftverket i Sollefteå C är det som ligger närmast Ångermanälvens 

mynning i havet. Anläggningen är en korttidsreglerad genomströmning-
sanläggning. Den består av tre stycken fyllningsdammar med moräntät-
kärna där den högsta når 35 m höjd som högst.  Delarna i närmast an-
slutning till kraftverket däremot är utförda i betong.  

 Moforsens kraftverk 

Moforsens kraftverk är beläget i anslutning till Mo-Nortannflo, ca 30 km 
norr om Sollefteå centrum.  Anläggningen är uppbyggd av fyllnadsdam-
mar av jord- och stenfyllning, utskovs- och lamelldamm i betong samt en 
klumpdamm i betong. Största höjd är 22 m i utskovsdamm (Mathiasson 
et al, 2001).  

2.3. Vad är en nipa? 
Nipor är branta slänter intill vattendrag och förekommer längs älvdalarna 
i de delar som befunnit sig under högsta kustlinjen och är ofta uppbyggda 
av varviga sediment som kan variera något i sammansättningen, men sand 
och framförallt silt brukar ingå och ibland även lera i någon mån.. 
Rasbranterna har skapats när älven skurit igenom fluviala sediment som 
avsatts under vattnet men på grund av landhöjningen numera befinner sig 
ovan vattenytan. Nipor förekommer längs alla de norrländska älvarna i 
någon omfattning. Dessutom förekommer de i Värmland längs Rottnan 
och Granån. De tenderar att vara sandigare i Norr och siltigare längs med 
de södra älvarna, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan och Dalälven 
(Christiansson & Arner, 1995). 

Karaktäristiskt för niporna är den branta lutning dessa kan anta med 45° 
medellutning eller mer samt en ansenlig höjd på upptill 60m. Enligt eta-
blerade stabilitets och beräkningsteorier så borde dessa vara instabila och 
rasbenägna då materialets friktionsvinkel överstigits (Christiansson & 
Arner, 1995). Niplandskapet präglas även av att älven i lugnare partier med 
flackare lutning tenderar att meandra, dvs. erodera flodbäckenet på ett 
sådant sätt att själva fåran vandrar, vilket den har gemensamt med liknande 
floder på andra håll i världen där flodbädden utgörs av silt. 

2.4. Bildningssätt för niporna längs med Ångermanälven 
Ångermanälven, liksom de till bildningen snarlika Indalsälven med biflö-
dena Ljustorpsån och Mjällån, Ljungan samt i viss mån Dalälven, rinner 
genom preglaciala fåror skapade innan den senaste nedisningsperioden 
som påbörjades för 2,5 miljoner år sedan i pleistocen (Grånäs, 2010). Flera 
av fårorna, bland annat Indalsälvens, har bildats i sprickzoner som ingår i 
ett komplext system med ursprung i de processer som skedde kring 
bildningen av Alnövulkanen med omgivande komplexa och unika 
berggrund för ca 580 miljoner år sedan. Under den senaste istiden som 
hade sitt maximum för ca 20000 år sedan så täcktes hela Skandinavien av 
ett flera kilometer tjockt istäcke. Istäcket hade sitt centrum i området för 
höga kusten och bottniska viken där den var ca 3000 m tjock. Isen 
pressade med sin vikt ned jordskorpan här med ca 800 m (Näslund, 2008).  
För ca 18000 år sedan började istäcket som låg över Skandinavien att 
smälta med för Sveriges del början nere i Skåne. Vartefter isen smälte så 
minskade belastningen av dess vikt på jordskorpan som sakta började höja 
sig igen. Isen var som tjockast över höga kusten och bottenhavet (Fig. 2). 
Till en början skedde höjningen snabbt och troligtvis relativt våldsamt 
med kännbara jordskalv. Numera är den ca 7 mm/år i området för Ång-
ermanälven (Grånäs, 2010). Under perioden för Ancylussjön när isen 
precis smält bort så hade ut bredningen för högsta kustlinjen nått kulmen, 
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Tabell 1. Tekniska data för e.on:s kraftverk i Moforsen och 
Sollefteå Centrum. 

Kraftverk Sollefteå C Moforsen 

Byggår   1966   1968 

Antal Aggregat   3   3 

Märkeffekt, (MW)   62   135 

Normalproduktion   298   659 

Fallhöjd (m)   9,2   28,1 

Dämmningsgräns (m) +10,25 +71,5 

Regleramplitud (m)   1,25   1,0 

   

för Ångermanälvens dalgång ca 230 m ö.h. vilket är i Junsele ungefär i höjd 
med dämningsgräns för Degerforsens kraftverk och 247 m för Indalsälven 
(Lundström et al, 2008) vilket är ca 150 km in från kusten. Båda älvdalarna 
var nu djupa havsvikar där svämsediment från de delta- och 
flodmynningar som låg högt, avsattes. När isen dog sig tillbaka så fanns 
det på många ställen under den s.k. jökellopp, floder eller älvar under isen 
av smältvatten som även förde med sig och sorterade upp materialet i det 
som kallas rullstensåsar. Då sådana smältvattenfloder precis som vanliga 
föredrar att följa en fördefinierad fåra så skedde så även för 
Ångermanälven och många av de andra älvdalarna. Vid sidan om åsen 
avsätts ofta glacial lera. Ångermanälvens siltavlagringar avsattes i huvudsak 
i Ancylussjöns vatten när den smältande isen längre inåt landet genererade 
stora mängder strömmande vatten som eroderade jordar belägna högre 
uppströms i Ångermanälvens avrinningsområde. Silt är den mest 
lätteroderade jordarten och genererades i stora mängder från de 
siltmoräner som är vanliga i Norrland och som kunde sjunka till botten 
först i lungt vatten. Sådana förhållanden rådde i de delar av Ånger-
manälvens och Indalsälvens dalgångar som var översvämmade, höga 
havsvattenståndet i detta skede utgjorde ett nätverk av små fjärdar och 
vikar där det på grund av deras stora djup kunde avlagras silt och sedan 
sand i tjocklekar om flera tiotals meter (Fig. 3). 

Detta skiljer ut förhållandena längre söderut mot de som rådde i älvarna 
längre norrut är att avlagringen skedde här under en epok då isen i reste-
rande Norrland smälte i mycket snabb takt och generade större smält-
vattenmängder vilket ledde till högre vattenhastigheter i dessa älvar. Allt-
eftersom landhöjningen fortgick och kustlinjen flyttades smältvatten-
mängder vilket ledde till högre vattenhastigheter i dessa älvar. Biflöden till 
älven eroderade de med ut fåror och det karaktäristiska niplandskapet 
bildades. Urgröpningen fortgår på sina håll än idag tills den når en fastare, 
mer svåreroderade undergrunden av morän eller berg nås (Christiansson 
& Arner, 1995).I niporna så underlagrar silten ofta av grövre sediment som 
sand och ibland förekommer att båda underlagras av lera. Bildningen av 
älvsediment är en dynamisk process som involverar vattnets strömming 
och processen med landhöjning, som hela tiden flyttar kustlinjen bort från 
älvmynningen. Silt kräver låga vattenhastigheter för att lägga sig vid botten 
medan sanden sedimenterar vid högre, följaktligen avlagras sanden redan 
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vid älvdeltat medan silten gör så något längre ut till havs (Christiansson &, 
Arner, 1995). 

Allteftersom deltat flyttar sig i takt med att kusten drar sig tillbaka pga 
landhöjningen så kommer deltats sandsediment att överlagra silten där den 
tidigare låg ute i havet (Fig. 4). 

2.5. Silt  
Silt förekommer över hela landet, dels som en renodlad jordart, dels som 
beståndsdel i andra jordar (SGU, 2013). Ren silt avsätts i svagt 
strömmande vatten och förekommer som sväm- och svallsediment i de 
delar av landet som befinner sig under högsta kustlinjen, i tjockare skikt i 
de norrländska älvdalarna och runt Mälaren och Vänern. Silt kan 
klassificeras som en finkornig jord, ett mellanting mellan lera och sand. 
Kornstorleken för silt kan variera alltifrån 0,002 to 0,06 mm. Man brukar 
dessutom gruppera silt i delfraktioner (Hillden, 2009). Gränsen mellan lera   
och silt (nedre gräns) är definierad vid 0,002 mm då lerans plastiska 
egenskaper tydligt avtar här samt att lerpartiklar sällan är större än 
0,005 mm vilket motsvarar fraktionen finsilt (Larsson, 2008). 

Gränsen mellan lera och silt är därför något överlappande och 
lerinnehållet i siltfraktionen har stor betydelse för dess plastiska 

Fig. 2. Östersjöns utvecklingsskeden efter den senaste istiden, mo- 
difierad ur Fredén (2002).  
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egenskaper och vattenhållande förmåga. Silt räknas till en av de farligaste 
jordarna ur tjälsynpunkt. Benägenheten att tjäla är större än för lera trots 
att båda har god vattenhållande förmåga. Skillnaden förklaras med att lera 
har mycket låg permabilitet och är därför inte är tjälfarlig på samma sätt 
som silt, där vattnet vid begynnande frysning tenderar att strömma och 
ansamlas i s.k. okularlinser, som ger en volymexpansion i marken. Silt är 
även tjälfarligare än sand under normalt dränerade förhållanden då sanden 
tack vare lägre kapillär stighöjd och vattenhållande förmåga saknar vatten 
som kan frysa till is varvid den högre permabiliteten här saknar betydelse 
(Knutsson et al, 1998). Silt räknas till friktionsjordarterna även om man i 
 

Fig. 3.  Ancylyssjöns utbredning över Norra Sverige. Modifierad 
från SGU (2013). 

Fig. 4.   Principen för avsättning av fluviala sediment av den typen som 
förekommer längs Ångermanälven. 
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Tabell 2. Olika former av silt och deras kornstorlek. 

                               
 
Jordart Finsilt Mellansilt  Grovsilt 

  0,002-0,006 mm 0,006-0,02 mm 0,02-0,06 mm 

 

många fall vid praktisk beräkning räknar med en kohesion om 2 to 3 kPa, 
vilket dock endast är en grafisk anpassning till Mohr-Coulombs 
brottkriterium. (Christiansson & Arner, 1995). Silt är i torrt tillstånd oftast 
fast men kan vid störning eller stötning uppträda flytande, t.ex. vid 
schacktning skred eller höga porvattentryck vid belastning (Knutsson et 
al, 1998).  

2.6. Jordartens inverkan på erosion  
Det finns flera faktorer som har betydelse för hur lätteroderad en jordart 
är när den utsätts för påverkan från strömmande vatten. Erosion orsakad 
av vatten uppkommer när den kritiska skjuvspänningen i gränsytan mellan 
strömmande vatten och jord överskrids, vilken i sin tur beror på vat-
tenhastigheten i kvadrat. Då det är svårt att bestämma hastigheten precis 
vid gränsytan mellan botten och vatten så brukar man uttrycka hastigheten 
som vattendragets medelhastighet.   

Erosion sker på partikelnivå genom att de enskilda kornen utsätts för så-
dana krafter att jämvikten som krävs för att de skall förbli i vila rubbas, 
dvs. att skjuvkraften på en enskild partikel orsakad av vattnet är större än 
den mothållande skjuvkraften från omgivande jord. 

Avgörande för stabiliteten är då partikelns massa, då lätta partiklar enklare 
håller sig svävande än tyngre och dessutom kan utöva större friktionskraft 
mot sin omgivning. Som följd härav spelar partikelns storlek och densitet 
roll eftersom dessa har betydelse för dess vikt. Viktig är också den inre 
kohesionen partiklarna emellan som motverkar en partikels frigörelse från 
bottenmaterialet. Lera har väldigt liten kornmassa men klarar ändå erosion 
bra i förhållande till friktionsjordarter med större, t.ex. grovsilt och 
finsand. 

Fig. 5. Medelvattenhastighetens påverkan på bottenerosionen. Ur 
Vägverket 1987:18-Erosionsskydd vid väg och brobyggnad. 
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Många friktionjordarter är känsliga för erosion genom sin ringa korn-
storlek. Då stora partiklar stabiliseras av sin massa som ger hög friktion 
mot omgivningen. Erosionen är som störst för partiklar i spannet 0,1 to 
0,5 mm, dvs. grovsilt till finsand (Fig. 5 & 6). Finare partiklar tenderar att 
ha mer lerlika egenskaper och stabiliseras av den inre kohesionen 
(Wilhelmsson, 1987).  Även jordens packningsgrad spelar in, då partiklarna 
i en packad jord är hårdare inspända mot varandra och därför utövar högre 
friktion mot varandra än i en lösare jord. 

2.7. Allmänt om jord och portryck 
Jord kan enklast beskrivas som ett material sammansatt av tre olika faser, 
jordskelettet som är den fasta fasen, de små partiklarna bestående av mi-
neraliska eller organiska ämnen, vätskefasen som som regel består av 
vatten, samt gasfas som består av jordgas, där även vattenånga kan ingå 
(Das, 2006). Luft och vatten rör sig i utrymmet mellan jordpartiklarna, 
porerna. Trycket i porerna är av stor betydelse för jordens egenskaper. 
Flödet av vatten genom jorden, spänningarna i jorden och dess deform-
ationsegenskaper påverkas alla av vatteninnehåll och tryck i porerna. Ge-
nom att utgöra en del av jordvolymen så antar man att laster som påförs 
jorden tas upp i första hand av kornskelettet men även en betydande del 
av porerna om dessa är fyllda med vatten, eftersom vatten räknas som ett 
inkompressibelt medium. Är porerna däremot fyllda med gas så antas de 
inte bidra till hållfastheten då luft räknas som ett kompressibelt medium 
enligt strömningsmekaniken. Porvattentrycket, u, definieras i förhållande 
till atmosfärtrycket och i grovkorniga jordarter där obefintlig vatten-
strömning förekommer, samt inga andra förändringar sker, (hydrostatiskt 
tillstånd) antas spänningstillväxten i porerna till följd av porvattentrycket 
ske som funktion av djupet på samma sätt som i fritt vatten. (Das, 2006). 
Porvattentryckets bidrag till bärförmågan erhålls genom att subtrahera den 
hydrostatiska spänningen av grundvattnet, u, på en viss nivå från 
spänningen σ på djupet på samma nivå. Då erhåller man den s.k. effek-
tivspänningen som används vid stabilitets och sättningsberäkningar. Man 
brukar vilja undvika höga porvattentryck eftersom dessa, genom att 
minska effektivspänningarna, minskar stabiliteten och kan göra att t.ex. ler 
och silt uppnår ett flytande tillstånd vilket leder till skred och ras. Höga 
portryck är ogynnsamma även ur ett långtidsperspektiv då de dränerar 
leror på vatten och orsakar konsolidering, dvs. att leran sätter sig (Das, 
2006).  

Fig. 6. Samband mellan strömhastighet, kornstorlek och sedimen-
tets transporttillstånd enligt olika undersökningar (efter handbo-
ken Bygg, 1972). 
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      Kapillär stighöjd 

Kapillär stighöjd är vattnets egenskap att genom sin ytspänning, vidhäft-
ning och draghållfasthet vilja utöva en kraft motverkande tyngdkraften. 
Ytspänningen förekommer i gränsytan mellan vatten och luft medan 
vidhäftning (adhesionen) förekommer mellan vatten och ett fast material. 
Draghållfastheten verkar här uteslutande inom vattnet. Den kapillärt 
mättade zonen förekommer i material eller kärl som har sådana egenskaper 
att en kapillär stigning till en nivå ovan den av gravitationen 
korresponderande vattenytan kan ske. I princip alla material har en kapillär 
stighöjd men för många är den så liten att den knappt är märkbar. 
Vattenmättnadsgraden i denna zon är nära helt mättad men en viss 
sporadisk luftinträngning kan här ske varför S->1 dvs. ligger nära eller 
befinner sig i full mättnad. Till skillnad från den mättade zonen så är alltid 
u<0 i denna del (Fredlund, 2000). Kapillär stighöjd definieras genom den 
höjd vattnet uppsuget i ett rör har över en fri vattenyta. För grova rör är 
denna stighöjd försumbar, men för fina blir den alltmer påtaglig (Das, 
2006). 

På samma sätt som för rör så ökar den kapillära stigningen i jord med 
minskande porvolym, dvs. porundertrycket ökar. I engraderade jordar sker 
detta genom att den kapillära stighöjden på sin väg sakta fyller ut utrymmet 
mellan porerna medan det i blandgraderade jordarter är de minsta porerna 
som fylls upp först (Das, 2006). 

2.8. Hystereseffekt i den kapillära zonen  
När vatten stiger så är den största porradien avgörande för hur hög den 
kapillära stighöjden blir. 

När det sjunker är det tvärtom den minsta radien i porsystemet som är 
avgörande för sjunkningen av nivån på kapillärvattnet. Orsaken till detta 
är att vattnet på sin väg upp genom jordlagren är beroende av så fina porer 
som möjligt för att kunna bilda den vattenhinna som fäster vid jord-
partiklarna som i sin tur genererar den pådrivande kraften uppåt (kapillära 
stigkraften). De större porerna har ett mindre förhållande mellan vattnets 
vikt och den vattenhinna som bildas varför gravitationskraften har en 
större inverkan på vattenvolymen här och filmbildningen som genererar 
den kapillära stigningen sker långsammare. 

Vid sjunkande kapillärvattennivå, dvs. övergång från kapillärzon till 
omättad zon så är det istället luftinträngningstrycket som styr tömningen 
av de större porerna medan vattenfilmbildningen redan har skett, alltså är 

Fig. 7. Omättad  jord  och  kapillär  zon efter Fredlund (2000) resp. 
Öberg (1994). 
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det de minsta porerna som är avgörande för sjunkningen då luften måste 
generera en viss kraft för att kunna tränga igenom dessa och fylla de större. 
Denna s.k hystereseffekt är viktig vid mätning av negativa portryck (Bear, 
1978). 

2.9. Vattenbindningskurvan 
Förhållandet mellan vatteninnehållet i jord och de negativa portrycken är 
inte linjärt på samma sätt som de positiva portrycken utan varierar med 
den så kallade vattenretentionskurvan. Exempel på vattenretentionskurva 
visas i Figur 8, här är y-axeln volymetriska vatteninnehållet i % och under-
trycket i jorden angivet i logaritmisk skala på x-axeln. Hystereseffekten vid 
kapillär stigning och sjunkning illustreras med två vattenretentionskurvor, 
en för stigande och en för sjunkande kapillärvatten.  

2.10. Negativa portryck  
Portryck på den negativa sidan är fortfarande ett ganska outforskat om-
råde inom jordmekaniken och hydrologin där det fortfarande råder oe-
nighet kringsambanden mellan portrycken och själva hållfastheten i jorden 
samt inte minst det spann som portrycken kan variera inom, med undre 
gräns på 1 atmosfär till upp till 10 000 atmosfärer undertryck som övre 
gräns (Fredlund, 1991). Skälet till det stora spann som portrycken kan 
varieras inom kommer sig av att vid undertryck så kan inte längre vatten 
betraktas som ett inkompressibelt medium enligt den förenklade modell 
som gäller inom hydrostatiken utan hänsyn måste tas till att en del av 
vattnet avgår som ånga (gas), vilket är ett kompressibelt medium.  
Dessutom måste hänsyn tas till luftinträngning och det komplicerade 
samverkan som uppstår mellan luft- och vattenfasen (vattnets ytspänning) 
samt vattnets bindning till hydrofila material, i det här fallet vissa mineral 
som bygger upp jordpartiklarna. 

Den omättade zonen kännetecknas av att förutom jordskelettet innehålla 
både vatten och luft eller bara luft (Fig. 9). I den nedre delen av den mät-
tade zonen kan porerna vara fyllda med både luft och vatten i varierande 
grad och där kan mättnadsgraden uttryckas som: 

10 S   

Portrycket är för grovkorniga jordarter med obefintlig vattenbindning 
u = 0 men kan för finare jordarter som silt och lera vara u<0 (dvs. negativt 
portryck) med reservation för de allra yttersta marklagren där jorden 
vanligtvis är så uttorkad att vattenmättnadsgraden går mot noll (Fredlund 
2000):  

1S   

Gränsytan mellan vatten och luft och samspelet där som bildar vattnets 
ytspänning bidrar till att ge den omättade zonen dess speciella egenskaper 
i form av negativa portryck och draghållfasthet och brukar därför kallas 
den fjärde fasen förutom jordskelett, vatten och luft (Öberg, 1994).  

2.11. Negativa portryckens bidrag till jordens hållfasthet. 
Det finns i allmänhet två sätt att tillgodoräkna sig det bidrag till hållfast-
heten som de negativa portrycken (porundertrycken) ger upphov till; di-
rekt genom betrakta den ökning av draghållfastheten som dessa ger upp-
hov till och addera denna till jordens effektivspänning och indirekt genom 
att att betrakta vattnets draghållfasthet som en indirekt variabel till 
kohesionen som sedan används i stabilitetsberäkningar. Sambandet mellan 
draghållfasthet och skjuvhållfasthet ger senare den av negativa portryckens 
erhållna draghållfastheten och kan bestämmas med någon metod för 
mätning av jordens skjuvhållfasthet, t.ex. direkta skjuvförsök. (Ning Lu et 
al, 2007).  
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2.12. Addition av omättad jords draghållfasthet till effektivspän-
ningen 
Draghållfastheten för jord varierar med vattenmättnadsgraden. Effektiv-
spänningen i en omättad jord med negativa portryck kan uttryckas med 
det allmänna sambandet för effektivspänning (Bishop, 1959):  

  
Formel 1 

 

där: 

ua=porlufttryck 

uw=porvattentryck 

Svårigheten ligger i att bestämma χ, som för kapillärt mättad jord kan antas 
vara 1 eller ligga mycket nära ett. 

2.13. Betraktande av draghållfastheten som en jordparameter 
Den stora skillnaden mellan att tillgodoräkna en höjning av draghållfast-
heten i jord pga vattnets draghållfasthet mot att betrakta det som en 
jordparameter ligger i att det förstnämnda fallet påverkar jordens effek-
tivspänning vilket i sin tur har påverkan på stabiliteten hos jordarter med 
hög andel friktion, t.ex. sand och silt. En ökning av effektivspänningen, 
vilket ett ökat porundertryck och därav följande dragspänning i porerna 
ger upphov till stabiliserar jorden vid en totalspänningsanalys. Vid be-
traktande av draghållfastheten som en materialegenskap så är det istället 
porundertrycket som har betydelse för jordens spänningstillstånd medan 
och räknas till jordens effektivspänning medan draghållfastheten blir en 
materialparameter liksom t.ex. kohesionen i en lera (Ning Lu et al, 2007).  

2.14. Allmänt om grundvatten och akvifärer 
Grundvatten definieras som det vatten i det vattenbärande markskiktet 
som har en positiv statisk tryckpotential. Följaktligen så har grundvatten-
ytan den statiska tryckpotentialen 0. Vatten som har en negativ statisk 
tryckpotential eller en positiv eller negativ dynamisk tryckpotential kallas 

 

Fig. 8. Vattenbindningskurva enligt Fredlund och Xing (1993). 
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istället markvatten. Man brukar i sammanhanget dela in jorden i olika 
zoner beroende på deras inverkan på grundvattnet.  

Det översta lagret räknat från markytan ner till det djup där rötterna slutar 
kallas rotzonen. Ovanför grundvattenytan förekommer kapillärvatten-
zonen, som precis som i geotekniska sammanhang är den zon där jorden 
är mättad eller nästan mättad på vatten men portrycket negativt. En 
geologisk formation med tillräcklig porositet och hydraulisk konduktivitet 
att den kan hålla och lagra vatten i porer i mark eller sprickor i berg men 
samtidigt transportera detta vid uttag benämns akvifär.  Man skiljer på 
öppna och slutna akvifärer. Öppna akvifärer har en grundvattenyta som 
tillåts stiga fritt medan slutna akvifärer har ett tak av någon tät bergart eller 
lera som hindrar den fria ytans vertikala stigning. Den högsta möjliga nivån 
som en grundvattenyta kan anta i en öppen akvifär är markytan där den 
övergår i en fri vattenyta. I en sluten akvifär däremot bestäms den av 
överspillningshöjden som finns längs randen av akvifären där det täta 
locket slutar. Trycket i slutna akvifärer kan, då tillrinningsområdet ligger 
högt i förhållande till själva akvifären, nå avsevärda tryck. Ibland är trycket 
så högt att den tänkta av trycknivån skapade fria grundvattenytan på sina 
håll ligger över själva markytan. Borrar man ett hål genom det täta skiktet 
ned till en sådan akvifär så kommer vattnet att spruta ut med ett tryck 
motsvarande trycknivån i akvifären. En akvifär fylls oftast på av regnet 
direkt då det faller över en markyta som står i hydraulisk kontakt med 
grundvattenmagasinet, ett s.k. påfyllningsområde. Ibland kan dock 
påfyllningen bestå av infiltration och perkolation från något vattendrag där 
botten har hydraulisk kontakt med grundvattnet. I en öppen akvifär kan 
påfyllnadsområdet sägas vara all markyta som akvifären underlagrar, i en 
sluten så sker påfyllning bara längs randområdena varvid ytan i förhållande 
till akvifärens storlek är avsevärt mindre (Persson, 2008). 

2.15. Grundvattnets strömning under omättade förhållanden 
När mättnadsgraden inte längre är 1, dvs. när luft börjar tränga in i akvi-
färens porer, så gäller inte längre de enkla samband som finns för mättad 
strömmning. Den hydrauliska konduktiviteten sjunker när vatteninne-
hållet sjunker för att: 

 Det hydrauliska tvärsnittet minskar totalt med vattenvolymen 

 På grund av ”slingrigheten” dvs. vattnet måste ta omvägar och gå 

längre väg för att passera ett tvärsnitt. 

 Vattnets draghållfasthet och vidhäftning mot jordpartiklarna ökar 

med luftinnehållet och därav följande vattenhinnebildning (den fjärde 

fasen). Vattnet får totalt sett högre genomsnittlig viskositet. 

 Dessutom kan vattnet bli ojämnt fördelat i tvärsnittet. 

2.16.  Vad är en vätfront? 
En vätfront (wetting front på engelska) är ett fenomen som förekommer 
i omättad jord. Man skulle även kunna tänka sig kalla det för vätgräns, 
blötningsgräns eller vätskefront. Man kan mycket förenklat kalla det för 
en upp och nedvänd grundvattenyta då den precis som grundvattenytan 
är den höjd eller det horisontalplan där det statiska trycket är noll. Skill-
naden är att potentialen här är högre ovan än under ytan, alltså omvänt 
mot grundvattenytan. En vätfront är ett strömningsmekaniskt fenomen i 
jorden som kommer av att omättad jord leder vatten sämre än mättad då 
den har lägre permabilitet. 
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Fenomenet är egentligen inte statiskt utan bygger på ett dynamiskt förlopp 
och beror på jordens motstånd mot infiltration. I riktigt finkorniga jordar 
så går förloppet dock så långsamt att vätgränsen verkar vara statisk. 
Vätfronten drivs av trycket från vikten av vattnet ovan samt av kapillära 
sugkrafter. Precis som ovan grundvattenytan så kan det under en vätfront 
förekomma en kapillärt mättad zon med negativa portryck. 

Vätgränsens inträngning kan beräknas med Green-Ampts (1913) modell som 
är en förenkling av Richards ekvation (Chow et al, 1988):  

 
Formel 2 

Där: 

Ks = permabilitet under mättade förhållanden 

Formel 3 

hf=vattentryck vid vätfront (summan av negativa portryck och vikten av 

ovanliggande vattenpelare). 

h0=vattentryck vid markyta (0 kPa om ingen pölbildning förekommer). 

Infiltrationshastigheten, f, blir: 

 
Formel 4 

  

Fig. 9. Mättad och omättad zon. Modifierad från Palm (2011). 
 



Adam Bogdanski TRITA LWR Degree Project 13:30 

 

16 

Under antagandet att ingen pölbildning förekommer på ytan, utan att allt 
regnvatten infiltreras omedelbart fås: 

 

Formel 5 

2.17.  Allmänt om släntstabilitet  
Slänter liksom alla andra saker runt om kring oss strävar av naturen att 
genom olika processer uppnå ett lägsta energitillstånd. För slänter är den 
pådrivande kraften den höjdskillnad mellan dess högre och lägre del som 
verkar ur en lägesenergi i form av en potentialskillnad (Fig. 10). 
Potentialskillnaden som ger den pådrivande kraften består av inre krafter 
från jordmassornas vikt och läge i den övre delen av slänten samt yttre 
krafter i form av ytlast på släntkrön samt vattentryck från yt- eller grund-
vatten. Dessa balanseras av de mothållande krafterna i slänten i form av 
skjuvkrafter längs med potentiella glidytor som beror på jordens friktion 
och kohesion samt vattentryck av yt- eller grundvatten på släntens nedre 
del. 

Kvoten mellan de mothållande och de pådrivande krafterna uttrycks som 
släntens globala säkerhetsfaktor, F. En säkerhetsfaktor på 1 är således en 
slänt som precis är på gränsen till brott, ett lägre värde (F<1) är en instabil 
slänt.  

Hur släntstabilitetsberäkning i allmänna fall går till med härledning av 
grundstorheter för säkerhetsfaktor gås inte igenom här, utan hänvisas till 
litteratur på området, endast själva förfarandet med bestämning av 
skjuvhållfasthet behandlas. 

Man brukar i allmänhet utgå ifrån två sätt att analysera spänningstillstån-
det: 

 plana glidytor 

 cirkulära glidytor 

Det vanliga tillvägagångssättet är att friktionsjordar analyseras med plana 
glidytor medan cirkulära är lämpliga i jord som till större delen stabiliseras 
av kohesion, t.ex. lera. I mer komplicerade fall med bland- eller mel-
lanjordarter som t.ex. silt eller om olika material förekommer i skikt så kan 
en kontroll utifrån båda teorierna vara motiverad. 

De mothållande skjuvkrafterna beror av jordens friktion samt av effek-
tivspänningen på en viss nivå.  En slänt av friktionsmaterial kan i teorin 
bli oändligt hög så länge dess lutning; α, understiger materialets friktions-
vinkel, Φ, även kallad rasvinkeln, samt att porvattentrycken, u, i de stabi-
liserande delarna inte blir för höga då detta ger lägre effektivspänning. 

De mothållande skjuvkrafterna beror enbart av jordens inre kohesion; c. 
En slänt av kohesionsmaterial kan i teorin bli vertikal då effektivspän-
ningen inte har betydelse för hållfastheten men begränsas i praktiken av 
vattentryck från inträngande yt- och grundvatten samt av laster på dess 
topp. Att kohesionen ger en konstant mothållande skjuvkraft leder också 
till att slänter av t.ex. lermaterial endast kan nå upp till en begränsad höjd 
(Christiansson & Arner., 1995). 

2.18. Bestämning av en slänts stabilitet 
På grund av att grundvatten och porvattentryck i många fall är av stor 
betydelse för en slänts stabilitet så brukar man traditionellt utföra analysen 
på två sätt; dränerad och odränerad analys som båda beskriver två 
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extremfall av portryckssituationen i jorden och där båda fallen förutsätter 
att mättade förhållanden råder. Traditionell släntstabilitetsbestämning 
med cirkulära glidytor utgår ifrån ett antal antaganden och förenklingar för 
att analysen skall vara möjlig att genomföra (Sällfors et al, 2000): 

 Brottspänningarna antas mobilisera i lika hög grad i alla jordlager och 

längs med hela glidytan. 

 Kraftspelet inom endast en glidkropp beaktas. 

 Glidkroppen delas in i ett antal lameller som var och en för sig analyse-

ras för kraft- och momentjämvikt. 

Vid friläggning ersätts lameller av s.k. kopplingskrafter. Hur dessa kopp-

lingskrafter hanteras skiljer sig åt mellan de olika beräkningsmetoderna. 

Samtliga parametervärden bestäms i mittpunkten på varje lamells basyta 

(längs glidytan) och antas vara konstanta längs med hela lamellens bredd. 

  Dränerad och odränerad analys 

Jorden antas konsolidera helt, dvs. vätskan avgår och lasten på jordske-
lettet ökar vilket får till följd att jorden sätter sig och effektivspänningen 
ökar. Vätskeavgången är tidsberoende varför denna analys är att se som 
ett långtidsfall av brott men även lämplig i slänter som består av mycket 
genomsläppligt material där portrycksökningen vid belastning kan antas 
dräneras bort omedelbart. 

För dränerad analys på friktionsjord ökar skjuvhållfastheten vid höjning 
av effektivspänningen och beskrivs med det av allmänna sambandet för-
enklade fallet (Das, 2006):   

 

Formel 6 
För dränerad analys av kohesionsjord beskrivs hållfastheten av det all-
männa sambandet (Das, 2006): 

 
Formel 7 

Fig. 10.  Princip för pådrivande och mothållande kraftjämvikt i en 
slänt. 
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Där  

σ'=effektivspänningen 

c'=dränerade kohesionen 

Φ '=dränerade friktionsvinkeln 

Jordmassan antas globalt vara impermabel i tiden varför spänningstillskott 
på en given nivå ger en höjning av porvattentrycket på samma nivå varvid 
effektivspänningen σ' förblir oförändrad. Ett typfall kan vara en massiv 
lerslänt men även slänter av friktionsmaterial som har låg permabilitet som 
t.ex. silt eller som överlagras av ett tätt material. Även analys av en 
dynamisk last med en i tiden snabb pålastning där portrycken inte hinner 
dräneras bort faller under denna analys. 

Den odränerade skjuvhållfastheten för friktionsjord bestäms ur samban-
det (Das, 2006): 

Formel 8 
Där: 

σ =totalspänningen på ett visst djup 

 c=odränerad kohesion 

 Φ =friktionsvinkel under odränerade förhållanden 

Den odränerade brotthållfastheten för kohesionsjord bestäms ur det för-
enklade sambandet τfu = c, där c erhålls ur vingförsök eller direkta skjuv-
försök (skredkommissionen, 1995). 

  Kombinerad analys 

Kombinerad analys är ett tillstånd mellan de båda extremfallen dränerad 
analys där fullständig konsolidering sker och odränerad analys där ingen 
konsolidering förekommer. Kombinerad analys är främst motiverad i 
slänter där flera olika olika jordtyper med olika permabilitet förekommer i 
skikt. Man tillämpar då odränerad analys på det täta jordlagret, t.ex. leran 
och dränerad på det genomsläppliga, t.ex. sand.  

  Släntstabilitet under omättade förhållandena 

När grundvattenytan ligger djupare än ett antal meter under markytan så 
förekommer förutom en vattenmättad zon under och en kapillärt strax 
ovan grundvattenytan även en omättad där förutom vatten även luft fö-
rekommer i olika varierande grad och ett mer komplext förhållande ut-
vecklas där de båda elementen vatten och luft samspelar med varandra. 
Stabiliteten i den omättade zonens delar; markvattenzonen, den interme-
diära zonen samt de övre delarna av den kapillära styrs i stora drag av den 
falska kohesion som brukar uttryckas i och mätas i form av negativa 
portryck. Hur de negativa portrycken och vattenmättnadsgraden i jorden 
styrs av de omgivande förhållanden som råder beror i stora drag på vilken 
del av den omättade zonen som studeras. 

I Sverige förordas en förenklad metod som skjuvhållfasthet kan erhållas 
ur, detta med hjälp av ett s.k. kohesionsintercept.(Knutsson et al, 2008): 

 

Formel 9 
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där 

τfu = skjuvhållfasthet 

c´ = effektivt kohesionsintercept 

σ= totaltryck vinkelrätt mot skjuvytan 

Sr= vattenmättnadsgrad 

ueff= porvattentryck 

’ = friktionsvinkel 

I praktiken så väljer man att betrakta de negativa portryckens bidrag som 
en skenbar kohesion varför det effektiva portrycket i faktoriseras i  

 
Formel 10 

vilket ger (Knutsson et al, 2008):  

 
Formel 11 

Där 

ca= falsk (skenbar)kohesion  

Värden på vattenmättnadsgraden kan erhållas genom mätning av de ne-
gativa portrycken och bestämning av en vattenbindningskurva alternativt 
ur standardiserade vattenbindningskurvor som finns och uppskattas ur 
kurvor för genomsnittligt värde på kornfördelningen, D50 kurvor, t.ex. 
Andersson & Wiklert (Knutsson et al, 1998). Det andra sättet är att 
betrakta jordens draghållfasthet som en jordparameter likt kohesion. 
Förfarandet är lite mer omständigt då andra parametrar måste bestämmas, 

bland andra porlufttrycket ua och en extra fiktiv friktionsvinkel b som 
svarar mot ökningen i skjuvhållfasthet. 

Sambandet blir då (Fredlund & Rahardjo, 1993): 

 

 

Formel 12 
där 

σ'=effektivspänningen i jorden. 

σ= totalspänningen i jorden. 

ua=porlufttryck. 

uw=porvattentryck. 

χ= en faktor som beror av jordens vattenmättnadsgrad 

I GEOStudio medges båda metoderna under tillägget apply negative pore 
pressure, den första genom att egna vattenbindningskurvor kan ritas i 
SEEP/W och alternativet suction väljs i SLOPE/W , den andra genom att 
välja Phi-B och sätta den extra fiktiva friktionsvinkeln i SLOPE/W 
(Geostudio, 2010). 

2.19. Skred 

  Orsaker till skred i allmänhet 

En av de vanligaste orsakerna till skred i lera är vid något tillfälle höjda 
porvattentryck, t.ex. på grund av en stigande grundvattenyta på våren, som 
ensamt eller tillsammans med en ökad belastning på slänten leder till ett 
djupt cirkulärt brott. Det är här alltså frågan om ett positivt porvatten- 
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övertryck som utövar en ökande belastning på slänten som är större än 
den sammanlagda verkan av stabiliserande faktorer såsom kohesion och 
mothållande vikt vid släntfot. I Sverige är lerskred den typ av instabilitet 
som fått mest uppmärksamhet, vilket troligtvis hänger samman med att 
dessa har ett mer dramatiskt förlopp och får större konsekvenser i form 
av förlust av människoliv och materiella skador (Svensson et al, 2005). 
Exempel på stora skred som fått omfattande konsekvenser är Surteskredet 
1950 (1 person död), Tuveskredet 1977 (9 omkomna) och skredet i 
Vagnhärad 1997 (Lundström et al, 2012). Lerskreden karaktäriseras av att 
vara cirkulärcylindriska till formen och ofta ske på större djup där högt 
porvattentryck förekommer eller i svaga skikt av kvicklera som är vanligt 
i t.ex Götaälvdalen. 

I slänter av silt och sand är däremot förhållandet annorlunda. Här före-
kommer mer sällan höga porvattenövertryck i nära anslutning till slänten 
utan istället kan delar av slänten, i synnerhet branta sådana, vara stabilise-
rade av negativa porvattentryck, som kan minska eller upphöra i samband 
med infiltration av regn eller en höjning av grundvattenytan till följd av 
intensivt regnande. Generellt kan alltså sägas att lerslänter är känsliga för 
positiva porvattenövertryck orsakade av högt grundvattenstånd medan 
många siltslänter är känsliga för en minskning av det negativa 
porvattentrycket. 

Faktorer som kan bidra till instabilitet av en tidigare stabil slänt är i all-
mänhet: 

 Ändring av släntgeometrin, till följd av att vatten eroderar foten, erosion 

av ytan så att en brantare lutning erhålls eller mänsklig påverkan i form 

av avschacktning på fel ställe, t.ex. vid släntfot. 

 Ökande belastning, t.ex. uppfyllnader av släntkrön, tyngd av vatten eller 

snö vid släntkrön, tyngd av vegetation, t.ex. träd, belastning av vatten 

till följd av ökade porvattentryck vilket sänker effektivspänningarna el-

ler källsprång vid släntfot eller en sänkning av vattennivå i vattendrag 

vilket ger ett minskat mothåll av vattnet. 

 Minskning av de negativa portrycken i delar av slänten, t.ex. till följd av 

regn eller långvarig torka eller felaktigt utformade avlopp eller dräne-

ringar i ovansida slänt. 

 Övriga faktorer som t.ex. vibrationer från sprängning eller jordbävning, 

förorening av jord med försurande ämnen 

Den typ av skred som kan förekomma i de siltiga Niporna längs med 
Ångermanälven är däremot mera ytliga skred där tunna flak av jord glider 
ut längs med plana glidytor som ofta är parallella med släntlutningen.  Att 

Fig. 11. Principen för plana skred i Siltjordar, Christiansson & Arner 
(1995). 
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siltskreden i regel är plana istället för cirkulära beror på att silten har 
egenskaper som mer påminner om friktionsjord än kohesionsjord där 
cirkulära brott företrädelsevis förekommer då kohesionen är mer eller 
mindre konstant med djupet. I allmänhet kan två typer av skred urskiljas 
(Fig. 11).  

 Skred parallella med släntlutningen. Här sker skredet längs med hela 

slänten och slänten kommer efter skredet ha samma lutning som före. 

Skreden kan här ske i etapper där partier av slänten rasar allteftersom. 

Denna typ av skred kan ofta utlösas i slänter som från början varit sta-

bila men med tiden fått sitt stabiliserande fotparti underminerat av t.ex. 

erosionen från strömmande vatten. 

 Skred där den översta delen av slänten glider ner vilket gör släntens topp 

flackare . Denna typ av skred kan ofta utlösas av att regnvatten fyller 

ytliga sprickor vid släntens krön eller av tjällossning. Erfarenheter från 

svenska nipor är att slänten bör ha en lutning av minst 35º för att skreda, 

annars sker nedbrytningen i huvudsak på annat sätt som genom 

yterosion och ytras, där lösa osammanhängande jordmassor glider ner ( 

Christiansson & Arner, 1995).  

  Skred orsakade av regnvatten 

Med traditionella beräkningsmetoder så tar man hänsyn till regnvattnets 
påverkan på släntstabiliteten genom att anta att det leder till en höjning av 
grundvattenytan som i sin tur leder till en höjning av de positiva por-
vattentrycken vilket minskar effektivspänningen och därmed gör slänten 
instabil.  

Att det inte är direkt påverkan av grundvattnet i sig som leder till den här 
typen av skred utan istället en successiv uppmjukning av och hållfat-
hetsminskning i jordlager närmare ytan stöds av observationer och ana-
lyser av inträffade skred i områden med höga regnmängder. Skreden har i 
dessa fall varit ytliga med ett djup om 1 to 1,5 m under marknivån (Fourie, 
1996). Glidytan har legat 3m eller högre över grundvattenytan och själva 
skredet har haft liten jordvolym samt inträffat i branta slänter med en 
lutning på 30 to 50°(Zhang et al, 2010). 

Svårigheten med att beräkningsmässigt kunna bestämma stabiliteten för 
en slänt till följd av regn har lett till metoder att kunna bestämma empiriska 
samband för en slänts stabilitet som funktion av regnmängd. Dessa 
baserar sig på observationer av skred som inträffat i verkligheten samt 
modellförsök som har gjorts i laboratorium och ute i fält. Regn är dock 
inte någon tydligt definierad variabel att bygga sambandet på utan snarare 
en parameter som beror av t.ex. tid, intensitet, frekvens mm. 

Från Fiji har observerats att 3 dagars intensivt regnande ledde till upp-
komst av skred i slänter. I Rio de Janeiro är erfarenheten att det krävs 
minst 8 dagars oavbrutet intensivt regnande för att skred skall uppstå. I 
Wellington, Nya Zeeland har observerats att skred inträffar vid regninte-
siteter som sträcker sig från 3-88 mm per dygn. Erfarenheter från Sri 
Lanka visar en 80 % sannolikhet för att skred skall uppstå om regn-
mängden är 200  mm*m-2/dygn och regnets varaktighet är 3 dagar eller 
mer (Fourie, 1996). 
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3. NUMERISK SIMULERING AV JORD  

Syftet med detta avsnitt är att beskriva tillämpningen av den numeriska 
analysen på jord och att kort beskriva hur programvarorna i GEOStudio 
arbetar. För en mer ingående beskrivning av själva förfarandet vid nume-
risk modellering, i synnerhet med FINITA ELEMENT METODEN eller 
förklaring av grundläggande storheter hänvisas till den talrika litteratur 
som förekommer inom området. Programmet SLOPE/W har valt 
presenteras här också av praktiska skäl även om det inte arbetar helt efter 
principen med numeriska lösningsmetoder. 

3.1. SEEP/W 

 Grundläggande ekvationer 

Vattnets rörelse i jord drivs direkt eller indirekt av gravitationen.  Exempel 
på direkt rörelse är infiltration rakt ner i marken. Exempel på indirekt är 
ett grundvattenflöde i horisontalled som alltså rör sig vinkeltätt mot 
gravitationsvektorn men drivs av den hydrostatiska tryckdifferensen i 
marken. 

SEEP/W beräknar i sin lösningsmatris endast flöde under mättade för-
hållanden, dvs. uttryckt i Darcy’s lag. Porluft, vatten i ångform samt den 
fjärde fasen; vattenhinnan, kan inte användas i flödesberäkningen utan 
måste uttryckas som mättat vattenflöde. Eftersom tvärsnittet i en omättad 
jord inte kan anses vara plant på grund av jordens struktur där porerna ger 
vattnet en längre väg att gå, kort sagt den verkliga arean som passeras av 
vattnet är större än den uttryckta och följaktligen tvingas vattnet att ha en 
större hastighet för att upprätthålla Darcy’s hastighet. Omräkning av 
verklig area till ekvivalent tvärsnittsarea för att erhålla flöde enligt Darcy 
gör ur porositeten eller vattenmättnadsgraden (SEEP/W tutorial, 
Geoslope 2007). 

 Element och globalt nät(Mesh) 

Nedan visas exempel på ett kvadratiskt element i SEEP/W (Fig. 12).  
Dessa har i SEEP/W 4 eller 8 noder.  

Massflödet uttryck på formen för Finita Element matriser  är: 

 
Formel 3 

där 

{Q}=Massflödet av vatten (kg/h) 

[K]=Permabiliteten (m/s) 

{H}= Hydraulisk gradient 

I den vänstra delen av ekvationens högerled beskrivs själva flödet i no-
derna och används i den grundläggande steady state analysen där endast 
konstant flöde i stationärt tillstånd beräknas. I transient tillstånd medräknas 
dessutom effekten av materiallagring, dvs. ändringen i massa i en given 
volym varför även den högra termen medräknas (GEOslope tutorial, 
2007).Syftet med att lösa de finita ekvationerna som ingår i matrisen är att 
bestämma trycknivån i varje nod. För linjära analyser så är materialegen-
skaperna konstanta och trycknivån i noden kan bestämmas direkt. 
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3.2. SLOPE/W 
SLOPE/W använder sig av ett förfarande kallat Limit equilebrium method 
som är en tillämpning av den s.k. gränslastmetoden på de cirkulärcylind-
riska glidytorna som de flesta stabilitetsteorier i jord bygger på. I den 
allmänna gränslastmetoden så förutsätts ett perfekt plastiskt material, dvs 
där töjningen kan ökas oändligt utan att spänningen växer. Metoden är 
ursprungligen utvecklad för brott i metaller och andra material med stor 
förmåga till flytning och man antar där att töjningen hos ingående material 
i en konstruktion eller tvärsnitt fördelar sig på ett sådant sätt att varje 
material ligger i närheten av sin brottöjning strax innan brott varvid den 
maximala brottspänningen i varje material mobiliseras (GeoSlope, 2007). 

Metoden att räkna glidytor med gränslastmetoden används i sin anpassade 
form för jord då den ansetts lämplig för ändamålet. Detta eftersom jord, 
med några få undantag, kan anses som ett väldigt plastiskt material. 

General limit equilebrium method , GLE ) är en samling av och bygger på de 
etablerade metoderna som finns för beräkning av släntstabilitet med hjälp 
av glidytor indelade med strimlor (Slices). 

GLE-metoden bygger på att skapa två samband för säkerhetsfaktorn, 
nämligen: 

 Jämvikt mellan pådrivande och mothållande moment, säkerhetsfak-

tor=(Fm) 

 Jämvikt mellan pådrivande och mothållande horisontalkrafter, 

säkerhetsfaktor=(Ff) 

Skjuvkrafterna mellan lamellerna uppskattas med: 

)(xfEX   

Formel 14 
Där: 

X=Skjuvkraften mellan lameller 

E=Normalkraften mellan lameller 

λ=andelen av utnyttjad funktion i decimalform 

f(x)= Funktionen av halva sinus som används för att bestämma 
skjuvkraften mellan lameller beroende av lamellens läge. 

Fig. 12. Element 
med 4-noder som 
används i 
SEEP/W  
(GeoSlope, 2007). 
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3.3. Negativa portryck och falsk kohesion i GEOStudio 
Ovan grundvattenytan är portrycken i markprofilen negativa i förhållande 
till lufttrycket. I SLOPE/W finns det flera sätt att uppskatta det negativa 
portryckets inverkan på skjuvhållfastheten. Här väljs dock att endast 
redovisa det som används i senare beräkningar och som baserar sig på 
brottmodellen för Mohr-Coloumb med tillägget för negativa portryck, 
som väljs med alternativet Suction under materialparametrar. 

Sambandet är (Vanapalli et al, 1996): 

 
där: 

τ=totala skjuvspänningen 

 '=dränerade friktionsvinkeln 

c'=dränerade kohesionen 

σ'=effektivspänningen i jorden. 

σ= totalspänningen i jorden. 

ua=porlufttryck. 

uw=porvattentryck 

4. FÄLTSTUDIE OCH LABORATORIEANALYS  

4.1. Remslenipan och nipan i Mo-Norrtannflo 
Den 9e april 2009 skedde ett skred i en nipslänt i Remsle som är beläget 
några kilometer uppströms Sollefteå kraftverk på den norra sidan av 
Ångermanälven. Skredtillfället föregicks av en lång och snörik vinter där 
entreprenören som svarade för snöröjningen hade lagt upp en ansenlig 
mängd snö precis ovanpå kanten vilket enligt Åke Gullersbo vid Sollefteå 
kommun, ledde till en ökad belastning på slänten i form av vikt och 
smältvatten framåt vårkanten varvid slänten gick till brott.  

Den aktuella slänten utgör reglermagasin till Sollefteå kraftverk med en 
reglerhöjd om ca 1 m. I samband med skredkarteringen som gjordes av 
Tyrens AB 2008 på uppdrag av MSB (dåvarande räddningsverket) så ge-
nomfördes en geoteknisk undersökning innefattande en CPT-sondering i 
direkt anslutning till skredkanten (MSB, 2008). Detta ger en unik möjlighet 
att studera de förhållanden som råder vid tidpunkten för skred i slänter av 
denna typ.  

Jordlagren har den ganska typiska lagerföljden med grövre material nära 
ytan och finare ju djupare man kommer (Tabell 3 & Fig. 13). Lagren sluttar 
något ner mot älven. Enligt SGU:s jordartskarta Ca nr 55 (Fig. 1 & 2, 
Appendix I) utgörs ytjorden i området av finsand/grovsilt men även ett 
visst inslag av flygsand förekommer. 

Viss antydan till ytlig erosion kan observeras vid vattenbrynet upp till en 
höjd av ca 2m ovan dämmningsgräns för de delar av slänten som inte hade 
skredat. Detta kan ha sin förklaring i utsipprande grundvatten ovan 
vattennivån i dammen som mjukar upp det översta jordlagren i just denna 
zon. 

Nipan i Mo-Norrtannflo har utvalts som studieobjekt nummer två då den 
förutom höjden har ett antal egenskaper som gör den anmärkningsvärd: 
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 Dess slänt är brantare än hos många av de andra niporna i området, där 

de översta ca 10 m är i princip vertikalt stupande nedåt. Det förekom-

mer dessutom överhäng av buskar och stora träd över kanten. 

 Dess markyta i krön lutar svag bort från istället för mot sluttningen. 

 Olika förhållanden råder i närheten, vissa delar av nipan, framförallt 

nära vattnet tenderar att vara stabila medan det förekommer erosion 

med ravinbildning längre in och vis sidan om. 

 Pga nipans storlek så bedöms ett djupare skred kunna ge ansenliga 

skredvolymer varför det behöver utredas vilken omfattning som kan 

väntas, i synnerhet att den ligger i direkt anslutning till magasinet tillhö-

rande dammen vid Moforsen så bedöms konsekvenserna av ett större 

skred vara allvarligare. 

 Nipan är dessutom intressant då den till skillnad från Remslenipan inte 

varit utsatt för mänsklig påverkan i form av markarbeten eller avverk-

ning, krönet är exempelvis skogbevuxet. 

4.2. Visuell besiktning på plats 

 Remsle 

Observationerna för Remslenipan skiljer sig från de som gjordes i sam-
band med den översiktliga skredkarteringen (Tyrens, 2008, sektion KA 
Sollefteå C) där framförallt den varviga strukturen inte beskrivs närmare 
utan endast omnämns. Portryckssituationen av denna blir mer komplice-
rad, i synnerhet i de partier där varvningen sker i tjockare lager då man kan 
anta att varje lager grövre material blir isolerat av mellanliggande fint och 
tätt material och därför vid vattenbelastning kan antas bilda ett eget 
grundvattenmagasin, i varje fall under en kortare tid. Även i de tätare lag-
rade skikten så blir portrycksituationen annorlunda då en viss dränering av 
porvatten borde kunna ske i anslutning till släntkant. En intressant 
observation som gjordes på plats är att den del av slänten som bestod av 
tätt varvad silt och sand tycktes kunna stå emot vidare ras betydligt bättre 
än de delar av slänten som bestod av tjockare lager sand och silt och stod 
följaktligen med brantare vinkel än de tjockare skikten (Fig. 3, Apendix I). 
De tätt lagrade skikten stupade nästan vertikalt medan de tjockt lagrade 
sandskikten tenderade att lägga sig i en lutning motsvarande sin egen 
rasvinkel, som alltså är betydligt lägre. På ett ställe där skredet grävt sig 
djupare in i slänten observerades att ett mindre utfall skett i det allra 
översta sandlagret omedelbart efter att det regnat. Ovanför det lilla utfallet 
hade bildats en pöl av regnvattnet. Det verkar vara ganska klart att det 
finns ytterligare faktorer som spelar in stabiliteten hos Remslenipan. De 
övre sandlagren lägger sig med sin naturliga friktionsvinkel medan de 
siltig-sandiga blocken verkar stå upp med en vinkel som ligger närmare 
vertikal än horisontell (Fig. 5, Appendix I) trots att uppmätt friktionsvinkel 
är lägre, för den rena silten så låg som 29 grader. Att enbart förklara 
fenomenen med inverkan av negativa portryck låter sig inte heller göras så 
lätt då även de översta sandlagren borde påverkas av dessa, men trots det 
lägger sig med sin naturliga rasvinkel. Sandlagren har dessutom gynn-
sammast förutsättningar för bildande av negativa portryck då de ligger 
längst bort från grundvattenytan, något som knappast kan sägas om 
siltlagren. Ett visst mått av negativa portryck förekommer säkerligen även 
i sanden, då den uppenbarligen påverkades av pölbildningen direkt efter 
regnet. 
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Tabell 3. Olika lager i nipan i Remsle. 

lager nr 1 2 3 4 5 

djup från krönyta  (m) 0-8,0 8,0-17,0 17,0-22,0 22,0-29,0 29,0- 

material Sand Finsand Sandig silt Finsilt Morän 

 

Nipan i Mo-Norrtannflo hade en mer normal lutning som visserligen var 
hög men bättre kunde sägas representera materialets egen rasvinkel. De 
lösare massorna i den nedre delen av slänten tenderade också att vara 
märkbart mycket fuktigare än väggen, bortsett från väggens nedre delar 
som också var mörka och visade tendenser till högre vatteninnehåll. 
Troligtvis är detta ett tecken på en grundvattenyta, lokalt eller för nipan i 
stort som håller sig kring denna nivå. Där den övre väggen på nipan 
nårkrönet finns ett flertal överhäng med alltifrån buskar till stora träd, i 
vissa fall når överhänget 1 meter ut ifrån väggen vilket tyder på att den 
armerande och stabiliserande effekten hos växtrötterna är mycket god. 
Rötterna har dessutom med stor sannolikhet betydelse för nipans globala 
stabilitet genom att suga upp vatten som regnar ned på krönet och däri-
genom hålla dess övre delar torra. I en annan ände i ravinen något tiotal 
meter längre söderut finns en vägg i slänten från vilken det kontinuerligt 
rasar och spår av färska rasmassor finns nedanför (Fig. 10, Apendix I). 
Under ett överhäng med jord som hålls ihop av trädrötter och sticker ut 
ca en meter finns ett parti där väggen är mörk av väta ca 1,5 m under 
markytan och nedåt. Rasintensiteten extra stor just här jämfört med intil-
liggande partier. Detta är med största sannolikhet ett underjordiskt käll-
språng som har sitt utlopp här, vilket också hålls för troligt av markägaren, 
Gunilla Moström, som har haft rasområdet under uppsikt under lång tid 
(Moström, 2012). Flödet bör nog gå ganska djupt här då någon ansamling 
av vattenälskande växter på markytan ovanför som t.ex. fräken, inte har 
kunnat observeras. Skredytornas utseende varierar något men är mest 
plana, branta och verkar glida av etappvis som hela flak av tunn tjocklek. 
Nedanför syns spår av rännilar där vatten har runnit. Själva väggen består 
av finvarvigt material vilket bedöms vara grovsilt med undantag för några 
rostfärgade stråk av grövre material. Under analysen av jordproverna så 
fanns tecken på att järn verkligen förekommer i ganska riklig mängd, bland 

Fig. 13. Uppbyggnad av nipan i Remsle. 
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annat blev en magnet täckt med järnsvamp från i princip alla prover 
(Fig. 32, Appendix I). Enligt markägaren så har det långt bakåt i tiden 
innan älven reglerades gått en väg genom ravinen från vattnet upp mot 
krönet men att denna med tiden slammat och rasat igen av de pågående 
erosionsprocesserna. 

 Mo Norrtannflo 

Ravinen är intressant ur den synvinkeln att det förekommer flera typer av 
processer som sakta bryter ned omkringliggande slänter nämligen: 

 Erosion av grundvatten 

 Erosion till följd av otillräckligt växttäcke 

 Rännerosion till följd av att ytvatten rinner mot redan låglänta platser. 

 Den ansluter till en älv, dock så pågår inte själva erosionsprocesserna 

som mest vid älven utan längre in i ravinen. 

Nipan i Mo-Norrtannflo skiljer sig från Remslenipan i Sollefteå centrum 
bland annat genom att vara högre och större i allmänhet men även genom 
att den är uppbyggd av finkornigare material. Den har dessutom en speciell 
geometri genom att slänterna vetter åt två håll, dels åt väster mot älven, 
som är huvudriktningen, men även mot norr där en mindre bäck rinner. 
Det förekommer lokalt underjordiska grundvattenflöden som mynnar ut i 
källsprång och lokalt orsakar en intensiv erosion i väggytan här. 

5. PARAMETERSTUDIE  

5.1. Indatabehandling vid skredriskbestämning 
För att ge en bättre nyanserad bild på och en bättre förståelse bakom de 
mekanismer som håller en nipa stabil men under vissa förutsättningar kan 
leda till dess ras så har en parameter och känslighetsanalys genomförts för 
de båda studerade slänterna på den aktuella sträckan. Dock så är den analys 
som ligger till grund för bestämning av säkerhetsfaktorn av mycket 
förenklad karaktär och ingen hänsyn är tagen till inverkan av t.ex. falsk 
kohesion. Troligtvis förekommer det dock såväl negativa portryck som 
andra effekter bidragandes till att slänten tiden har betett sig stabilt fram 
tills den händelse då snömassorna tippades i kanten.  

 Förutsättningar 

Studien behandlar inverkan av parametrarna grundvattenstånd, vatten-
stånd i älv, erosion till följd av högt flöde vid högt vattenstånd i älv uttryckt 
som en säkerhetsfaktor och konsekvenserna av ett skred i form av 
skredvolym och skredyta. 

Analyserna har i båda fallen genomförts som en kombinerad analys i 
SEEP/W och SLOPE/W (GEOStudio) där portryckssituationen först 
bestämts i SEEP/W för olika scenarier och sedan behandlas i SLOPE/W 
i en s.k. transient analys. Resultaten från den första analysen i SEEP/W 
utgör indata, i GEOStudio kallat parent analysis till påföljande analyser. Hur 
analyser i SEEP/W och SLOPE/W går till behandlas inte närmare här 
utan hänvisas till användarguide från tillverkaren och litteratur inom 
området. 

För slänten i Mo-Norrtannflo så har dessutom inverkan av regn på slänt-
krön medräknats då parametrar som permabilitet bättre kunnat bestäm-
mas medan fallet Remsle bygger på kvalificerade uppskattningar på dessa, 
varför osäkerheten är för stor för att gå vidare med en studie av regn, som 
innebär att än större  
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5.2. Analys i SEEP/W 

 Remsle 

Modellen ritas upp till geometri och övriga förhållanden, t.ex. grundvat-
tennivå och vattenstånd älv, enligt det material som finns tillgängligt från 
den översiktlig skredkarteringen (Sektion KA, Sollefteå C). Samma värden 
på jordparametrar används. Beroende på vilken parameter som avses 
studeras så utförs först en analys där förutsättningarna inte ändras i tid, i 
programmet benämnt Steady State. Huvudsyftet med denna analys är att 
bestämma grundvattnets och det normala vattenståndet i älvens påverkan 
på portryckssituationen i nipan. 

 Mo-Norrtannflo 

Geometrin för slänten ritas här upp och material och materialegenskaper 
som permabilitet och vattenbindningskurvor läggs in. Dessutom antas en 
fast grundvattenyta på nivån +109 m med ledning av de portrycksnivåer 
som uppmättes vid sondering. Sedan körs programmet och utdata utgör 
indata för nästkommande analys där sedan själva parameterstudien görs.  

 Materialparametrar 

Materialegenskaper enligt tabell 1-2, Appendix II. Permabiliteten har för 
Remsle antagits fritt utifrån tabellerade i litteratur medan Mo-Norrtannflo 
bestämts från sikt- och slamanalyser (Stål, 1972) av upptagna jordprover i 
samband med fältbesök enligt den metod som beskrivs i Larsson ( 2008) 
med värden enl. (Tabell.4): 

 
Formel 5 

Där: 

k = permabiliteten (m/dygn) 

C = koefficient (satt till 0,006) 

d10 = effektiv kornstorlek, mm 

t = vattentemperatur, C 

Fnktionen Saturated/Unsaturated väljs för konduktivitet. Själva funkt-
ionskurvorna för permabilitetens beroende av porundertrycket har im-
porterats från exemplet Sand box verification där funktionen sand använts 
för sand och fine sand för silt och lera (Fig. 36, Apendix I). 

Kurvorna har anpassats till respektive jordart genom att välja dennas k-
värde till k-värdet i mättat tillstånd för funktionen varvid permabiliteten 
ändras därefter. 

För vattenmättnadsgraden har valts funktion ur exemplet Seepage and Sta-
bility (Fig. 14). 

Silt har använts för de siltiga och leriga jordarna. 

Sand har använts för de sandiga jordarna. Resultat från analysen i Steady 

state används som indata till en s.k. transient analys, som går ut på att va-

riera någon parameter i tiden medan övriga hålls fasta. Detta görs genom 

att ställa denna som funktion av tiden. Grundvattenytan nivå varieras i steg 

i steady state analyser då det antas att förändringarna som sker är så 

långsamma att det är intressantare att studera fasta nivåer i tiden. Nivåerna 

och deras funktioner plottas sedan i diagram. 

  



Skred i nipor och konsekvenser för vattenkraftsanläggningar i Ångermanälven.

 

 29 

 

 

Tabell 4. Satta värden på koefficient 
och temperatur vid bestämning av 
permabilitet. 

c 0,006 

T 20 

 

 

 Analyser av påverkan från vattenstånd i älv 

Vattenytans läge definieras som en trycknivå definierad i meter över 
dämningsgräns. 3 olika nivåer provas: 5, 10 och 20 m (Tabell 5). Dessa är 
tänkta att ge en förenklad bild av vad som händer vid en abnormal höjning 
av som är tänkta att ge en bild av påverkan från höjning av vattenståndet 
i älven. Analysen inleds med att sätta högvattenståndet i steady state för att 
ge de nya grundvatten och portrycksnivåerna. Sedan sänks nivån till 
normalnivån vid dämningsgräns (Fig. 15).  Detta görs genom att ställa upp 
en funktion där vattenytan sjunker till normalnivån linjärt inom loppet av 
ett dygn i en s.k transient analys, som delas in i tio steg. Förfarandet är 
visserligen något orealistiskt då högvattnet vid extrema flöden aldrig kan 
stå så länge att grundvatten och portrycksförhållandena kan anses uppnått 
stationärt tillstånd, men görs under ansatsen att en slänt som till stora delar 
är vattenmättad får en ogynnsammare stabilitet då den stödjande 
vattenvolymen tas bort. 

Tillägget potential seepage surface väljs då marken som nyligen legat under 
vattenytan vill läcka porvatten ut i det fria. 

 Analys av påverkan från vattenstånd i älv med inverkan av erosion på 
nedre del av släntpartier  

Analysen görs för exemplet Remsle på likartat sätt och med samma vat-
tenståndshöjder som för påverkan av enbart högvattenstånd, med skill-
naden att en bit av nedre delen av slänt, upp till i höjd med den antagna 
 

  

Fig. 14. Använd funktion som beskriver permabilitetens beroende 
av negativt portryck (Geoslope, 2007). 
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Remsle Mo-Norrtannflo

Dämmningsgräns, + nivå [m] 10,7 71,2

Grundvattennivå,  + nivå [m] 47 109

5   metersnivå 15,7 76,2

10 metersnivå 20,7 81,2

20 metersnivå 30,7 91,2  
 

 
 

 

högvattenytan antas borteroderad 2 meter in i slänten i horisontalled. 
Bredden har valts efter att en inledande analys visat att en erosion om 
1 meter inte gett någon större skillnad ur stabilitetssynpunkt. Erosionen 
antas i respektive fall verka på upp till den nivå vattenytan når vid hög-
vattenflöde (Fig. 16). 

Tabell 3. Indata vid beräkning av Rapid drawdown i båda fallen. 
 

Fig. 15. Principen för avsänkning från högvatten till normalnivå i 
älv. 
 

Fig. 16. Slänt med borteroderad fot. 
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 Analys av regnets påverkan på portryck och släntstabilitet. 

Regnet läggs på som ett flöde som funktion av tiden. I modellen antas att 
allt vatten sugs upp av den övre horisontella markytan och att inget rinner 
av, dvs infiltrationskonstant lika med 1. Analysen som använts i denna 
studie är i stora drag den som beskrivs i Rahardjo (2007) där släntens 
känslighet för påverkan av regn på stabilitet återgetts som tröskelvärden. 

I den ena analysen återges stabilitet i form av en säkerhetsfaktor som 
funktion av ett konstant regn under loppet av 24 timmar.  

I den andra återges säkerhetsfaktorns variation som funktion av tiden 
under olika regnintensiteter.. Analysen har anpassats till svenska förhål-
landen genom att utnyttja nererbördsintensitet P90 för Ångermanälven 
som ges av P. Dahlström (2010) (Fig. 17). 10 dagarsvärden på intensitet 
sattes. Då dessa intensiteter är förhållandevis små jämfört med Rahardjo’s 
som beskriver mer tropiska förhållanden så var det svårt att nå konvergens 
i lösningen varför ytterligare ett värde om 80 mm per timme valdes för att 
kontrollera om konvergens i minskning av säkerhetsfaktor gjordes. Detta 
värde sattes under en tid om 30 dagar. 

Portryckssituationen och vätfrontens inträngning kontrolleras i results 
viewern i SEEP/W genom att mäta längs med en linje 6,1m från kanten av 
slänt (portryck 0 kPa i nivå med vätfronten) som funktion av tiden.  

 Analys i SLOPE/W 

I fallet Remsle väljs lämpliga skredytor som liknar den från MSB:s skred-
kartering vartefter den som uppfyller villkoren om liknande geometri 
kombinerat med en låg säkerhetsfaktor väljs. 

I fallet Mo-Norrtannflo väljs en glidyta som kan anses vara representativ 
för ett stort skred kombinerat med villkoret om en låg säkerhetsfaktor.  

Då glidytornas geometri bestämts hålls denna i kommande beräkningar 
konstant för jämförelsens skull och för att undvika att få en till variabel i 
form av geometri. Detta görs genom att sätta fasta koordinater där glid-
ytans övre och undre del skär släntytan.  

Materialegenskaperna har valts enligt bilaga. Materialmodell som använts 
är Mohr-Columb. Brottmodell som använts i båda fallen är Morgenstern-
Price. För samtliga material utom moränen och bergbotten har tagits hän-
syn till negativa portryck genom villkoret suction utom i en grundläggande 
analys för steady state med grundvattennivån 108 m där två analyser, en med 
och en utan hänsyn till negativa portryck gjorts för jämförelsens skull. 

Alternativet suction i materialmodellerna för sand, sandig silt och silt. En 
lämplig vattenbindningskurva läggs in för varje material. Detta görs genom 
att skapa egna för varje material i set data point i modellen för negativa 
portryck v.s. vattenmättnadsgrad. 

Detta görs till erforderlig stabilitet om ca 1,0 uppnås. De erhållna vatten-
bindningskurvorna används sedan vid beräkning av stabilitet för de övriga 
fallen. 

Då några vattenbindningskurvor ej kunnat erhållas i detta projekt och då 
alla prover som tagits varit störda så har heller inte vattenmättnadsgraden 
kunnat bestämmas. Därför så har två stycken fördefinierade använts från 
ett exemplet seepage and hillslope stability i GEOSlope tutorials använts med 
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utseende enligt figurer som visats tidigare. Villkoret sand har använts för 
de sandiga materialen och silty clay för silt och lera. Förfarandet är inte helt 
korrekt men ger ändå en uppfattning om skillnaden mellan material-
egenskaperna i mättat och omättat tillstånd.  

Som tidigare nämnts behövde grundvattenytan sänkas med 5 meter. Skälet 
till detta var att det uppstod svårigheter i att få någon stabilitet i denna 
slänt överhuvudtaget. Trots att de negativa portrycken sattes till orimliga 
nivåer och vattenbindningskurvorna fick ett orealistiskt utseende så gick 
det inte att få en säkerhetsfaktor på 1,0 enbart genom laborerande med 
dessa parametrar.  

6. RESULTAT  

6.1. Grundvattenvariation 

 Remsle 

Remslenipan är redan i normalfallet att betrakta som instabil utifrån de 
analyser som utförts med traditionella metoder varför en stabilisering ut-
fördes under antagande om förekommande negativa portryck genom an-
vändning av vattenbindningskurvor. Under justeringen av modellen med 
kalibreringen av vattenbindningskurvorna för Remslenipan så noterades 
att användningen av vattenbindningskurvorna för den sandiga silten och den 
rena silten hade väldigt liten, närmast försumbar inverkan på säker-
hetsfaktorn vilket har sin naturliga förklaring i att dessa huvudsakligen 
befinner sig under grundvattenytan och således inte kan hysa någon falsk 
kohesion. Ändringar i negativa portryck i olika jord ledde alltså till små 
ändringar i totalstabilitet, trots stora variationer på satta indata. Den stora 
skillnaden låg istället i ändring av vattenbindningskurvan för det översta 
sandlagret där omedelbar respons på säkerhetsfaktorn kunde noteras 
ändring i vattenbindningskurvan för detta lager. 

 Mo-Norrtannflo  

Nipan i Mo-norrtannflo förfaller däremot vara väldigt stabil mot en höj-
ning av grundvattenytan i vart fall vad gäller de djupare skreden. Vid en 
höjning av grundvattennivån till ca en meter under markytan så erhölls en 
säkerhetsfaktor om ca 1,9 vilket ändå är att betrakta som stabilt. En glidyta 
(Fig. 19) med ett lägsta värde som kunde anses vara representativ för ett 

Fig. 17. Nederbördsintensitet för Ångermanälven (P90) enl. Dahl-
ström.P (2010). 
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större skred med en volym om 2460 m3 erhölls och som skar igenom alla 
materiallager utom bergnivån. En likvärdig säkerhetsfaktor erhölls i detta 
fall, både med och utan inverkan av negativa portryck: SF = 1,984, vilket 
kan anses vara tillfredsställande säkerhet mot brott jämfört med kravet 
från skredkomissionen om minimum SF = 1,2. 

Då scenariot med denna högre grundvattenyta får anses vara det ogynn-
sammaste så sågs ingen anledning att kontrollera fallen med de lägre ni-
våerna. 

6.2. Inverkan av regn  
Inverkan av regn har av tidigare nämnda skäl endast genomförts för nipan 
i Mo-Norrtannflo. För att få en bättre förståelse av förloppet vid 
regnvatteninträngning så presenteras även resultatet av simuleringen av 
regnvatteninträngning, vätgränsen.  

 Vätgräns 

Vätfrontens rörelse nedåt har mätts i en vertikal linje i modellen som skär 
släntens topp ca 6,1 m från kanten på krönet och följer linjen på djupet, 
Fig.18. Orsaken till val av denna plats är att den ligger i ett område nära 
kanten där vattenströmmningen och infiltrationen i marken kan antas ske 
tvådimensionellt, dels nedåt och dels åt sidan ut i slänten, (Fig. 18; 
Appendix I).  

 Stabilitet 

Samlade säkerhetsfaktorer avser skredvolymen 380 m3/m älvsträcka som 
nämnts tidigare och återfinns som funktion av tiden i (Fig. 22-23, Appen-
dix I). Då man kan se av funktionskurvorna att säkerhetsfaktorn tycks avta 
stegvis där varje trappsteg blir större så är det av intresse att veta om det 
vid någon regnintensitet finns en nivå på säkerhetsfaktorn sådan, att kur-
van planar ut och funktionen alltså uppnår konvergens. 

 

 

 

Fig. 18. Vertikal referenslinje för mätning av vätgränsens 
inträngni-ng i slänt. 
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Fig. 19. Stor och liten cirkulär brottyta Mo-Norrtannflo. 
 

Fig. 20. Plan glidyta. 
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Tabell 4. Geometriska mått på glidytor i båda de studerade fallen. 

Plats Remsle Mo-Norrtannflo 

X (m) 4 14,4 

L (m) 82,3 38,2 

h (m) 43 48,7 

 

Först provas ett värde om regnintensitet 12 mm/h som alltså är ett 
10 dagarsvärde för 10000 år men som alltså förlängs över perioden 
48 dygn. 

Vid 48 timmars regn kan man skönja en viss utplaning i kurvan( Fig. 24 to 
25, Appendix I), men för att säkerställa att så är fallet och inte ännu ett 
trappsteg så sätts ett extremare värde av regn i form av 80 mm/h under 
48 timmar (Fig. 26 to 27, Appendix I) samt 80 mm/h under 96 timmar. 

6.3. Inverkan av vattenståndsavsänkning i älv. 

 Utan erosion i släntfot 

I Remsle modellerades en skredvolym om 860 m3. 

I Mo-Norrtannflo så användes samma skredvolym som vid analysen med 
regn dvs. 380 m3. Vattenståndsavsänkningen i tid i älven gjorde ingen 
skillnad på säkerhetsfaktorn. Däremot fick slänten något lägre säkerhets-
faktor för det högsta vattenståndet, både med och utan erosion (Tabell 7).  

 Med erosion i släntfot 

För Remslenipan gav en erosion i horisontalled en något sämre säker-
hetsfaktor än icke eroderad slänt, dock så var skillnaderna i storleksord-
ningen 5-10%. Inte heller med beaktandet av en horisontell erosion om 
2 m gav några ändringar i stabilitet för Mo-Norrtannflo, utan samma 
säkerhetsfaktor som utan erosion (Tabell 7). 

6.4. Känslighetsanalys jordparametrar 
Nipan i Mo-Norrtannflo visade i några jordlager upp materialegenskaper, 
framförallt avseende på kohesion som i geotekniska sammanhang är att 
betrakta som extrema. I vissa jordlager har kohesion överstigandes 500 
pga faktorer i fält, feltolkning av data samt andra faktorer.  

En bedömning får senare avgöra huruvida dessa värden är att betrakta som 
rimliga och framförallt, vilken inverkan en feluppskattning av dessa har på 
totalstabiliteten. För att klargöra vilken inverkan en avvikelse på en 
materialparameter har på totalstabiliteten så har en känslighetsanalys 
genomförts, där kohesionen, c halverats för ett lager i taget för de jordlager 
där kohesion förekommer (silt och lera) och dess inverkan på säker-
hetsfaktorn därigenom bestäms, (Tabell 3, Appendix II). 

6.5. Diskussion parameterstudie 
Även med negativa portryck tillgodoräknade så kunde den från skred-
karteringen ansatta grundvattenytan på + 47 m inte uppnås utan att slänten 
blev instabil vilket leder till två tänkbara scenarier: 
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 Den aktuella grundvattennivån har tidigare aldrig uppnåtts, då slänten 

aldrig stått kvar så länge. 

 Det förekommer en sammanhållande kraft i form av en fast kohesion 

eller annan kraft som är oberoende eller svagt beroende av portrycks-

situationen i marken. 

Av de två alternativen så förefaller alternativ 1 som mer osannolikt. 
Grundvattennivån i Remslenipan hade enligt det geotekniska utlåtandet 
bestämts med ledning av underkant torrskorpa som i detta fall befann sig 
på denna nivå. Även om grundvattennivån vanligtvis inte behöver befinna 
sig på denna nivå så antyder torrskorpan att den bör ha gjort så vid något 
tillfälle. Av naturliga skäl så borde detta ha räckt för att slänten skall gå till 
brott. Eftersom skredet inträffade vid ett senare tillfälle än 
undersökningen så kan slutsatsen dras att detta inte kan ha varit den ut-
lösande faktorn. Kvar är dock alternativet med en fast kohesion eller an-
nan kraft som håller samman slänten vilken diskuterats tidigare. Kohes-
ionen kan komma av det svaga lerinnehållet som bör finnas i materialet, 
åtminstone på vissa nivåer men effekten av tät varvighet som nämnts ti-
digare kanske också kan ha en viss betydelse och framförallt cemente-
ringseffekter till följd av det järninnehåll som finns i marken. De små ut-
fallen direkt efter regn i det översta sandlagret tyder på att de kapillära 
krafterna spelar roll för sammanhållningen och att de lätt påverkas av 
nedträngande vatten. Beträffande resultaten från analysen av förhöjt 
vattenstånd i älv så kan inledningsvis konstateras att kurvorna för eroderad 
och ickeeroderad slänt följer varandra relativt väl och kan anses vara 
parallella. Slutsatsen kan här dras att det enda som göra skillnad här är det 
borteroderade stödet i foten som sänker säkerhetsfaktorn något.  

Slänten i Mo-norrtannflo med högst vattenstånd (20 m över dämnings-
gräns) har inledningsvis en högre stabilitet än de båda med lägre vatten-
stånd men att det blir ombytta roller efter ca 5 timmar då kurvan för denna 
skär de båda andra och fortsätter tvärt nedåt. Överlag så lägger sig senare 
slänten med 20 m förhöjd älvyta en faktor ca 0,15 lägre än de båda andra 
och det för båda fallen; med och utan erosion. Anledningen till den 
inledningsvis högre säkerhetsfaktorn bör rimligtvis stå att finna i det 
faktum att en högre vattenyta ger ett bättre stöd. När vattenytan dras ned 
så minskar stödet samtidigt som en med porvatten mättad slänt som 

har sämre stabilitet kommer i dagen. Brytpunkten mellan just effekten av 
att ha ett gott stöd från den högre vattenytan och den nackdel vattnet in-
nebär att mjuka upp slänten går tydligen vid ca 5 timmar, sedan får ex-
emplen med det lägre vattenståndet gynnsammare förutsättningar att stå 
kvar. Det skall dock noteras att för inget av exemplen så är minskningen i 
säkerhetsfaktor särskilt stor. Detta har sin grund i att slänten till stora delar 
redan är vattenmättad i eller nära markytan utav grundvatten, varför 
ytterligare vattenbelastning inte har någon avgörande betydelse för en 
försvagning av stabiliteten. 

Den påverkan på säkerhetsfaktorn på Mo-nipan fås av påverkan från regn 
på släntkrön som då det ges tillfälle att tränga in och mätta djupare lager 

 
Tabell 5. Jämförelse säkerhetsfaktorer i fallen med och utan 
erosion i släntfot, Mo-Norrtannflo. 

Vattenstånd över dämmningsgräns (m) 5 10 20 

Säkerhetsfaktor utan erosion 2,475 2,475 2,432 

Säkerhetsfaktor med erosion 2,475 2,475 2,432 
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dels sänker effektivspänningen dels som följd av detta minskar tillskottet i 
kohesion från de negativa portrycken. En intressant observation är att 
säkerhetsfaktorn är i princip densamma de 2 första dygnen oberoende av 
intensitet. Konvergens i utvecklingen av säkerhetsfaktorn observeras 
sedan, liksom ett antal trappsteg på vägen, vilka antagligen har att göra 
med att tätare markskikt passeras och måste mättas upp med vatten först 
innan vidare infiltration i slänten kan ske.  

Detta ligger även i linje med de erfarenheter som gjorts internationellt med 
att nederbörd, även mer långvarig sådan, endast har inverkan på de allra 
översta metrarna i en slänt, medan portryckssituationen i djupare lager är 
mer konstant och mer beror på grundvattnets fluktationer (Zhang et al, 
2010).  Att säkerhetsfaktorn i detta fall faller långsamt har säkerligen att 
göra med att slänten dräneras utåt i backen på vatten varför riktigt höga 
vattenvolymer aldrig når marklagren nära kanten. Påverkan på 
säkerhetsfaktorn fås av påverkan från regn på släntkrön som då det ges 
tillfälle att tränga in och mätta djupare lager dels sänker effektivspänningen 
dels som följd av detta minskar tillskottet i kohesion från de negativa 
portrycken.  

I normalfallet föreligger det för regnvärden på dygnsbasis inte någon 
förhöjd risk för skred, däremot börjar 100 årsvärdet närma sig vad som är 
kritiskt och 500 årsregnet är det definitivt efter 10 dagar. I analysen 
bekräftas förekomsten av fler än en grundvattenyta, vilket observerats ti-
digare i fält (Fig. 16). Av känslighetsanalysen framgår att en 
feluppskattning med det dubbla av verklig kohesion, räknat i enskilda 
lagers påverkan, inte ger en nedsättning av hållfastheten på mer än några 
enstaka procent för de flesta lager, utom det nedersta, mäktiga lerlagret 
som har en dominerande inverkan på stabiliteten, och där en nedsättning 
av kohesionen i materialet med hälften minskar totalstabiliteten med en 
tredjedel (Tabell.3, Appendix II). Det är också detta lager som kan tänkas 
bli utsatt för erosion och uppmjukning av foten vid extrema flöden. Man 
skall dock komma ihåg att lera står emot erosion ganska bra och dess låga 
permabilitet gör att den För nipan i Mo-Norrtannflo verkar det som att 
nederbörden endast har en inverkan på den mindre typen av skred med 
volymen 380 m³, medan den globala stabiliteten styrs av de fasta lagren i 
de undre dealarna av slänten som genom sin höga kohesion på i vissa fall 
runt 500 kPa, verkar stabiliserande på ett effektivt sätt Man kan fråga sig 
om antaganden om sådana extrema värden är rimliga, men genomgång av 
det material som finns från den översiktliga stabilitetskarteringen tyder på 
att sådana formationer förekommer på ett antal platser i området, bland 
annat Björkå sektion KA, ÖAH1, ÖAV1 (Fig. 32 to 33) (MSB, 2008), 

Med de antaganden som gjorts, så föreligger generellt sett ingen förhöjd 
risk för skred, vare sig i normalfallet, eller till följd av höjning av vatten-
ståndet i älv. Inte heller en erosion på en meter in i släntfot genererar några 
allvarliga glidytor, vilket beror på att denna slänt består av relativt fasta 
massor i de lägre delarna. Det krävs också nederbörd med hög intensitet 
att de små skreden i de övre delarna av slänten som är känsligare för detta, 
skall utbildas.  

Man bör också ställa sig frågan vilken av glidytorna, plan eller cirkulär som 
är representativ för verkliga brott. I princip i alla fallen som analyserats så 
har den plana glidytan haft bättre stabilitet än den cirkulära. Ett 
konservativt övervägande säger att den minst stabila, dvs den cirkulära 
skall vara styrande. Å andra sidan så visar ju erfarenheterna från verklig-
heten att brott i silt och sandslänter i princip alltid är av plan typ, varför 
man kanske skall göra antagandet att niporna trots allt är väldigt stabila. 
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7. ÅTGÄRDSFÖRSLAG  

7.1. Allmänt 
Ett av målen med arbetet var att ta reda på om det finns någon eller några 
parametrar som i sig på ett avgörande sätt har inflytande på skred-
frekvensen i området. På grund utav avsaknaden av tillgängliga data av-
seende jordskred i området så har en sådan uppföljning inte kunnat göras 
fullt ut. Det kan dock vara av stort intresse för både E.on och de andra 
dammägarna i området att en sådan sammanställning görs som ett led i ett 
långsiktigt dammsäkerhetsarbete för hela Ångermanälven för att generera 
statistik som kan användas för generell riskuppskattning av sannolikhet 
för skred i området vid en viss händelse. Ett sådant program bör innefatta: 

 Upprättande av ett internt system/databas för kontinuerlig registrering 

av inträffade skred, både nya och om möjligt inträffade bakåt i tiden 

som en del av ett långsiktigt arbete att kartlägga känsligheten för skred 

i området. Det viktigaste är att kunna kartlägga tidpunkten för skred då 

andra variabler som nederbörd och vattenföring i allmänhet finns till-

gängliga. Av intresse är även att vid varje skred kartlägga yta, volym samt 

avstånd från älv då detta kan ge ett bra underlag för uppbyggandet av 

modellen. Troligtvis finns det en del kunskap inom organisationen om 

skred, i vart fall de små som inte syns i statistiken.  

 Skapande av någon form av system för allmänheten att kunna inrappor-

tera inträffade skred. Detta kan ske i samarbete med kommun och som 

en del i deras förebyggande arbete mot skred. Överlag så bör samarbetet 

och kommunikationen med kommunen gällande ämnet utökas då det 

finns mycket erfarenheter att utbyta. Även försäkringsbolag kan 

involveras då många av skreden kan tänkas utgöra försäkringsärenden 

vilket dessa bör ha en viss statistik på.      

7.2. Förutsättningar 
Denna studie var redan från början tänkt att innehålla någon form av åt-
gärdsprogram för att förhindra att skred uppkommer samt att, om något 
oväntat sker, förvarna inför ett annalkande skred. Som i alla projekt så 
måste en avvägning göras mellan vad som är rimligt ur ett samlat 
perspektiv där kostnader och säkerhet vägs mot varandra. Till att börja 
med kan konstateras att ingen inga kända dödsfall har skett i samband med 
skred i nipor i Sverige, vilket beror på att nipområdena relativt sett är 
ganska glesbefolkade, även om enstaka tätorter förekommer samt det 
faktum att skredförloppet inte är lika dramatiskt som för lerskred och 
heller inte frigör lika stora energimängder. De allvarligaste konsekvenserna 
av nipras sker då skreden inträffar i anslutning till vattendrag och där slår 
upp flodvågor, vilket i några enstaka fall i tätbebyggt område och orsakat 
vissa materiella förluster. 

Bebyggt område ligger dock inom olika myndigheters försorg att hantera 
skredproblematiken, då främst MSB och kommuner vilket också görs i 
olika program för att kartera skredbenägna partier i dessa delar. Dessa 
syftar då framförallt till att just undvika förluster av människoliv och mi-
nimera skador på byggnader. 

För kraftverksägarna, då i synnerhet e.on så är därför vikten av ett åt-
gärdsprogram i dessa områden inte lika nödvändigt, då andra aktörer redan 
fyller denna funktion. Undantag från detta kan vara erosion vid vat-
tenbrynet som det i varje fall finns skäl att beakta, dels då kraftverksägaren 
genom reglering kan vara delaktig i denna, dels då åtgärden är begränsad 
till yta och storlek och kan utföras från vattnet, vilket underlättar åtkomst 



Skred i nipor och konsekvenser för vattenkraftsanläggningar i Ångermanälven.

 

 39 

och transport av material och utrustning. I stället borde huvudintresset 
ligga i åtgärder riktade mot de okarterade områdena. I obebyggda områden 
torde risken för förlust av människoliv och skador på byggnader av 
naturliga skäl vara minimal. Skadorna kan här troligtvis mest yttra sig i 
förlust av skog eller möjligtvis något vägparti varför åtgärder bör inriktas 
på att minimera ekonomiska förluster samt sekundära effekter i form av 
drivgods och erosionsmassor. Flera utredningar, bland annat 
(Christiansson & Arner, 1995), pekar förutom på den sekundära risken 
med igensatta utskov och därpå följande risken med överströmming av 
dammkrön och dammbrott, på den rent ekonomiska betydelsen för en 
kraftverksägare av att bibehålla en intakt älvfåra med god kvalitet avseende 
strömmingsegenskaper. Gullersbo (2004) påpekar värdet av att minimera 
hindren i strömmingsfåran för att inte förlora fallhöjd i kraftverket, något 
som lades stor omsorg vid under projekteringen av Ångermannabrons 
fundament, som befinner sig inom Sollefteå kraftverks magasin, men som 
tyvärr inte tagits fasta på i övriga delar av området. 

I författarens mening är en ytterligare aspekt som bör lyftas fram den att 
en ökad erosion i avrinningsområdet leder till ökad slamföring i vattnet 
vilket erfarenheter från länder där detta är vanligare än i Sverige visar på 
en ökad avsättning av sediment i magasinen. På sikt kan alltså detta leda 
till att reglervolymen minskar och därmed reglerkapaciteten vid kraftver-
ken. 

7.3. Området idag 
Precis som beskrivs i Rapporten NAU (Svensson et al, 2005) så pågår i 
området i huvudsak två nedbrytande processer: erosion i form av yt- och 
djuperosion med följande ravinbildning samt direkta skred med jordmas-
sor som rör sig. De resultat som erhållits ur denna studie pekar på att 
niporna längs den studerade sträcka förefaller vara relativt stabila mot de 
större och djupare skreden som befarades kunna förekomma.  

I synnerhet i Mo-Norrtannflo verkar det som att de nedersta siltiga 
jordlagren är fasta och i hög grad bidrar till släntens stabilitet, även om de 
övre, sandiga lagren verkar något instabilare. Högt grundvatten verkar här 
inte heller ha någon större betydelse för stabiliteten, däremot verkar 
grundvattenströmmar medföra en högre erosionsbenägenhet, vilket 
ravinbildningen alldeles intill det undersökta området visar på. Det verkar 
även som att just erosionen är den dominerande nedbrytande faktorn här 
då tecken på större gamla skred i närheten av denna nipa saknas. Det 
faktum att den är hög och brant samt det faktum att beräkningarna tyder 
på att den är stabil leder till slutsatsen att det troligtvis kommer vara 
erosionen som är den dominerande nedbrytande faktorn i fortsättningen. 

För Remslenipan är utgångsläget något mindre gynnsamt. Här saknas lika 
fasta lager som den i Mo-Norrtannflo som stabiliserar upp, i synnerhet i 
underkant. Att denna nipa av detta och andra skäl är i ett instabilare 
tillstånd styrks också av det faktum att skred inträffat varför det finns fog 
att hävda att den betydande nedbrytande faktorn här är direkta skred. 
Dock så skall man hålla i minnet att trots att den rasade slänten här be-
dömdes klart instabil i samband med den skredkartering som gjordes 
(MSB, 2008) så hade denna varit stabil hela tiden ända fram tills våren 2009 
då den utlösande faktorn i form av snö tillkom.  

Intressant nog så verkar erosionen här inte vara av lika stor betydelse, 
någon större erosion i form av ravinbildning har inte kunnat konstatera i 
närmaste området runtomkring. Detta har sin förklaring i att de yttersta 
jordlagren, som regel är den styrande för erosion då denna mer sällan sker 
på djupet, är av grövre sandigt och grusigt material som inte är lika 
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erosionskänsligt som det finare sandig-siltiga materialet som förekommer 
i ytlagren Mo-Norrtannflo. Undantag här utgörs av där vattendrag relativt 
nyligen brutit igenom dessa grövre lager och blottat finare material, då 
fortgår erosionsförloppet ända tills grövre material täcker det finare eller 
tills fast botten nås. 

7.4. Metodik för bestämmande av rätt åtgärder på lång sikt 
Inledningsvis bör sägas att det är svårt att peka ut en generell orsak i till 
att niporna bryts ned i det studerade området i den omfattning som sker. 
En försvårande omständighet är det faktum att de två nedbrytande mek-
anismerna som är verksamma: erosion och rena skred, många gånger kan 
se väldigt lika ut vid en första betraktelse av en skada. Trots detta så är det 
helt olika mekanismer som styr förloppet: vid erosion fina jordpartiklars 
förmåga att dispergeras i vatten, vid skred den globala hållfastheten hos 
jordmassan som inte nödvändigtvis behöver ha en koppling till 
kornstorleken. Detta projekt har haft till syfte att fastställa om det från på 
niporna verkande nedbrytande mekanismer går att identifiera något som 
utgör ett direkt eller indirekt hot mot dammsäkerheten vid e.ons  

anläggningar. Den första av frågeställningarna kan direkt besvaras med ett 
nej, bland annat på grund av tidigare simuleringar som gjorts i rapp-orten 
NAU (Svensson et al, 2005) sträckan nedströms dammen i Sollefteå C 
samt den praktiska erfarenheten att ett så pass stort skred som det som 
inträffade i Remsle inte ledde till några allvarligare följder för dammen 
ifråga. Detta trots att skredet skedde i anslutning till magasin. Styrande är 
alltså indirekt följder i form av en ökad drivgodsmängd med de 
konsekvenser det kan medföra för dammsäkerheten samt den 
funktionsnedsättning en minskad magasinvolym pga sedimetering 
innebär. Åtgärder som sätts in bör därför kunna mätas i minskade ytor 
som skredar och eroderas och därigenom ger upphov till en viss 
drivgodsvolym (kg eller m³) samt mindre eroderade mängd jord (kg) nipan 
utsätts för.  

Ur ett perspektiv som även avser bevara landskapet är även skredade och 
eroderade landarealer (m²) av intresse. Eftersom enskilda orsaker till 
nedbrytande effekter för området som stort är svåra att peka ut bör 
inledande studier baseras på en skredkartering för området i stort där 
responsen för parametrar som regnmängd och vattenföring i älven 
relateras till benägenhet för jordrörelser och hur frekvent dessa kan tänkas 
förekomma. Metodiken i stora drag finns beskriven i SGIs rapport om 
Göta älvdalen som bygger vidare på erfarenheter från skredrisk-
bestämning i Europa utförda av Guzzetti (1998) Crosta (2004), Crosta & 

Fig. 21. Tankegång och analys för bestämmande av rätt åtgärd. 
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Frattini (2008), (Persson, 2008). Undersökningen inleds med en 
inventering av inträffade skred, nya som gamla. Där så är möjligt försöker 
man även ta fram historiska jordrörelser genom att titta i gamla arkiv samt 
att inventera gamla skredärr och andra händelser. Så långt det är möjligt 
skall datum för dessa bestämmas för att göra det möjligt att koppla dessa 
till en specifik händelse (regn, högt flöde, förhöjd grundvattennivå). Syftet 
med detta är att ringa in partier som tenderar att ha högre frekvens i 
jordrörelser än området i snitt för att lättare kunna göra mer ingående 
undersökningar. Dessa i sin tur syftar till att ta reda på om jordrörelsen 
ifråga verkligen är skred eller erosionbetingad för att sedan rätt åtgärd skall 
kunna sättas in då skademekanismerna är olika (Fig. 21).  

7.5. Generella åtgärder i området 
Principen är att åtgärder sätts in vid efter typ av skadeverkning som upp-
står. För erosionsskador är det vid snabba åtgärder lämpligt att täcka med 
icke erosionskänsligt material, tex krossad sten eller dylikt. Viktigt är dock 
att ha en mer långsiktig, preventiv planering som förhindrar uppkomsten 
av själva erosionsprocesserna och lindrar verkningarna. Vid vattenbryn, i 
synnerhet mer strömma delar så är direkta erosionsskydd med täckning av 
bergkross eller olika former av skyddsmattor motiverad. Man skall dock 
ha klart för sig att erosionsutsatta ytor i väldigt få fall har direktkontakt 
med ett vattendrag. Större delen av ytorna befinner sig i anslutning till, 
men ej i kontakt med vattendrag, i form av slänter och plana krön. Dessa 
ytor kan alltså vara av ansenlig storlek då de kan utgöras av i princip större 
delen av avrinningsområdet. Åtgärder här är därför för E.ons del 
begränsade till de områden som de förfogar över eller kan påverka via 
kommun eller markägare. Arealerna ifråga gör det orealistiskt att behandla 
med traditionella erosionsskydd på grund av mängden material som måste 
anskaffas och arbetsinsatsen som måste till vid själva utförandet samt den 
estetiska aspekten med förändring av miljö och landskap. Åtgärder i 
sådana här fall bör istället fokusera på erosionsskydd med hjälp av 
vegetation. I synnerhet snabbväxande arter av släktet Salix har visat sig 
vara lämpliga för ändamålet, vilket det pågår forskning om med ett antal 
fältstudier gjorda (Lundström, Andersson, 2008) i närliggande områden 
till Ångermanälven där liknande förhållande och problematik finns. 
Förfarandet som beskrivs, häck-grenlagermetoden kan i många fall även 
användas för reparation av redan erosionsskadade partier även om en 
större osäkerhet kring resultaten här finns. Åtgärder som syftar till att 
förhindra uppkomsten av skred kan fokusera på i huvudsak 2 
problemställningar: 

  Ökad skjuvhållfasthet i marken i de fall denna är otillräcklig för att upp-

rätthålla släntens stabilitet.  

 Minskning av portrycksnivåer som kan verka försvagande på skjuvhåll-

fastheten.  

Det tredje alternativet, justering av släntgeometri med avschaktning får 
nog i både fallen Remsle och Mo-Norrtannflo anses som orealistiskt då 
ingreppet och förändringen i landskapsbild blir alltför påtagligt.  
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7.6. Platsspecifika åtgärder för studerade objekt 

 Mo-Norrtannflo 

I det generella exemplet med fallet med nipan i Mo-Norrtannflo så verkar 
en jordförstärkning med Kalkcement- eller Jetpelare närmast förkastlig då 
jordens skjuvhållfasthet redan är god, i synnerhet i de undre lagren. Även 
nipans övre delar som är något lösare uppvisar ändå både i analyser och 
framförallt praktiken en relativt god stabilitet. Detta område utgör 
dessutom skogsmark varför jordförstärkning med tillsatsmedel är omoti-
verad av flera skäl. Huvudproblematiken här är som nämnts tidigare, den 
erosion med ravinbildning som pågår i den närliggande ravinen strax 
nedströms det undersökta området. Då erosionen, som förekommer även 
vid markytan, huvudsakligen verkar härröra från ett underjordiskt 
källvattenflöde som har utlopp här så verkar den lämpligaste åtgärden 
någon form av dränering av de vattenförande lagren längre in i slänten för 
undvikande av vidare nedbrytning. Det kan vara fråga om stöduppfyllning 
med något grovt genomsläppligt material eller dränering med horisontella 
instuckna rör enligt den metod som beskrivs av Rahardjo (2012). Det 
verkar här inte förekomma någon direkt erosion vid vattenbrynet på grund 
av reglering eller strömt vatten varför det ligger nära till hands att anta att 
förhöjt vattenstånd inte ger erosion som underminerar släntfoten, varför 
ytterligare erosionsskydd här tycks överflödigt.  

 Remsle 

För Remslenipan ter sig situationen något annorlunda. Då slänten från 
början hade visat sig instabil så är det inte en fråga om att en enskild faktor 
som högt grundvatten, regninfiltration eller yttre belastning som har varit 
orsaken till skredet, möjligtvis verkat utlösande som i fallet med skredet 
2009 som utlöstes av en belastning av vikt och smältvatten på själva jorden 
i slänten.   

 Huvudfokus bör här ligga på att förstärka materialet på olika sätt, 

framförallt genom utnyttja växtrötters, framförallt befintlig vegetations 

stabiliserande inverkan på de ytligare jordlagren på ett sätt som inte ökar 

vikten och därmed belastningen på slänten. Detta sker genom att 

vegetationen hålls lågväxt och buskig samt att lövträd, i synnerhet de av 

släktet salix premieras framför vegetation av barrträd och höga träd i 

allmänhet.   

 Vid själva platsbesöket så noterades att de övre lagren reagerade med 

små utfall vid regnbelastning. Detta i kombination med den fortgående 

erosionen i exponerade skredytor gjorde att läkningsprocesserna med 

igenväxning hade svårt att få fäste. Då området alldeles intill detta skred 

var en grusplan utan växtlighet som kunde tillgodogöra sig nederbörden 

som kom så kan det i dylika fall vara tänkbart att en hårdgjord, asfalterad 

yta med ett korrekt utformat system för avledning av dagvattnet bort 

från området kan vara gynnsamt för stabiliteten vid kanten. 

8.  SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE KOMMENTARER  

Resultatet av den här översiktliga studien har efter studier av några ex-
tremfall indikerat på att det i dagsläget i normala fallet inte föreligger någon 
förhöjd skredrisk sådan att skredvolymer från nipor i omedelbar an-
slutning till dammarna kan genereras i den omfattning att det hotar 
dammsäkerheten. Även om mindre skred förekommer, vars orsak kan 
hänföras till en rad olika faktorer, så ligger det i sakens natur att skred i 
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siltslänter sker på ett annorlunda sätt och med andra pådrivande mekan-
ismer som ligger bakom, varför ett dramatiskt förlopp av den typ som 
förekommer i till exempel Göta älvdalen, förefaller mindre troligt. 

Den nedbrytande processen är begränsad till ytligare skred med begränsad 
storlek i de flesta fall vilket beror på att nederbörd i regel inte kan nå in 
och mätta en slänt på djupet, något som alltså bekräftas av både be-
räkningar på ett objekt i denna studie och internationella erfarenheter. De 
små skreden förekommer visserligen med en viss regelbundenhet, men 
dessa får ses som en del av en kontinuerlig erosionsprocess som fortgår i 
och är med och formar området, parallellt med de krafter som en gång 
byggt upp niporna och format landskapet, vilket fortgår på sina håll i 
området än idag.  

8.1.  Fortsatta studier 
Under arbetets gång är det mycket som av tidsskäl inte hunnit göras. En 
av de saker författaren anser mest intressant att studera är om det före-
ligger något gynnsamt samband mellan jordens varvighet och totalstabi-
liteten på en slänt avseende regn och grundvattenpåverkan, samt andra 
parametrar.  Studien skulle tänkas vara inriktad främst på någon form av 
numerisk analys av problemet, kombinerat med permabilitets- och direkta 
skjuvförsök av ostörda prover från någon av slänterna.  

 Omfattningen av de cementeringseffekter som uppenbarligen finns i 

jorden bör utredas, kanske i samarbete med SGI eller något universi-

tet/högskola. En sådan analys bör i så fall omfatta både utvärdering av 

hållfastheten genom exempelvis direkta skjuvförsök samt en kemisk 

analys av vad det är för ämnen som ger upphov till denna hållfasthets-

ökning. Kanske finns det samband som är enkla att mäta och utvärdera 

i fält som kan användas i stabilitetsutredningar?  

 Den i kap.7.4 tidigare nämnda skredriskkarteringen där sambandet mel-

lan skred och någon av faktorerna kan vara intressant att studera för 

området, vilket skulle kräva en mer omfattande inventering av antalet 

skred avseende datum mm. Att inget mer finns att hämta i skreddata-

basen verkar stå klart, däremot kan det finnas personer som har närmare 

kännedom om sådana vid t.ex. SGU. En sökning bland försäk-

ringsbolagen avseende mark och skogsförsäkring kanske kan ge något. 

 Olika växters förmåga att armera jorden med sina rötter och bidraget 

till jordens skjuvhållfasthet. Växter med ytliga rötter armerar enbart de 

övre lagren medan växter med djupare rötter armerar även underlig-

gande lager. Inverkan på vart glidytorna inträffar härav, ytligt eller 

djupt? 
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APENDIX I  –  BILDER 

 
Fig. 1. Appendix I. SGU:s bergartskarta över Sollefteå Kommun 
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Fig. 2. Appendix I. SGU:s jordartskarta över Sollefteå Kommun och Ångermanälvens lopp 
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Fig. 4. Appendix I. Raset som skedde vid Remsle 2009, bild tagen 
Maj 2012 

Fig. 3. Appendix I. Varvigt material som står med hög rasvinkel i 
närheten av Remsle. 
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Fig. 5. Appendix I. Remsleraset från sidvy. Notera hur det gråa, 
siltiga varviga materialet står med hög rasvinkel (gul tangent) 
relativt de lösare sandiga avlagringarna ovanpå (Röd Tangentlinje) 

 
Fig. 6. Appendix I. nipan i Mo Norrtannflo med den branta väggen i top-
pen. 

 

Fig. 7. Appendix I. Ravinområdet med intensiv erosion strax 
nedströms nipan i Mo-Norrtannflo. 
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Fig. 8. Appendix I. Ravinområdet med intensiv erosion strax nedströms 
nipan i Mo-Norrtannflo, vy från älv. 

 
Fig. 9. Appendix I. Källspång inärheten av nipan i Mo-Norrtannflo 
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Fig. 10. Appendix I. Järnsvamp från jordprover analyserade från Mo. 
 

 
Fig. 11. Appendix I. Negativa portryckens beroende av det vo-
lumetriska vatteninnehållet för övre grova sandlagren i 
Remslenipan. 
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Fig. 12. Appendix I. Negativa portryckens beroende av det volum- 
etriska vatteninnehållet för de siltig-sandiga lagren i Remslenipan. 

 

 
Fig. 13. Appendix I. Negativa portryckens beroende av det volum- 
etriska vatteninnehållet för de siltiga lagren i Remslenipan. 

 
Fig. 14. Appendix I. Negativa portryckens beroende av det volum- 
etriska vatteninnehållet för de siltiga lagren i Remslenipan. 
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Fig. 16. Appendix I. vattenståndshöjning med sänkning i Remsle, s.k. 
Rapid drawdown. 

 
Fig. 17. Appendix I. vattenståndssänkning med horisontell erosion 

Fig. 15. Appendix I. Fig. 22 Säkerhetsfaktorns variation med 
grundvattennivån i Remslenipan. 
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Fig. 18. Appendix I, Vätfrontens inträngning i slänt, bild från anal- 
ys i SEEP/W. 

 
Fig. 19. Appendix I. Vätfrontens inträngning under en tid av 10 da- 
gar tid vid ett 100 årsregn, Mo-Norrtannflo. 

  

Fig. 20. Appendix I. Vätfrontens inträngning under tid av 48 dagar 
vid ett 10000 årsregn, Mo-Norrtannflo.  
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Fig. 21. Appendix I. Vätfrontens inträngning under tid av 90 dagar 
vid regn om 80 mm/h, Mo-Norrtannflo. 

 
Fig. 22. Appendix I. Säkerhetsfaktorns variation i tid vid konstant 
regnbelastning under 48 dagar, cirkulär glidyta, Mo-Norrtannflo. 

 
Fig. 23. Appendix I. Säkerhetsfaktorns variation i tid vid konstant 
regnbelastning under 48 dagar, plan glidyta, Mo-Norrtannflo. 
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Fig. 24. Appendix I. Säkerhetsfaktorns variation i tid vid konstant 
regnbelastning under 48 dagar, cirkulär glidyta, Mo-Norrtannflo. 

 
Fig. 25. Appendix I. Säkerhetsfaktorns variation i tid vid konstant 
regnbelastning under 48 dagar, plan glidyta, Mo-Norrtannflo. 

 
Fig. 26. Appendix I. Säkerhetsfaktorns variation i tid vid konstant 
regnbelastning under 90 dagar, cirkulär glidyta, Mo-Norrtannflo. 
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Fig. 27. Appendix I. Säkerhetsfaktorns variation i tid vid konstant 
regnbelastning under 90 dagar, plan glidyta, Mo-Norrtannflo. 

 
Fig. 28. Appendix I.  cirkulär glidyta som uppnått konvergens i sä- 
kerhetsfaktor vid regnbelastning i tid, Mo-Norrtannflo. 

 
Fig. 29. Appendix I. plan glidyta som uppnått konvergens i säker- 
hetsfaktor vid regnbelastning i tid, Mo-Norrtannflo. 
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Fig. 30. Appendix I. Varierande regnintensitets påverkan på säke- 
rhetsfaktorn vid cirkulär glidyta, Mo-Norrtannflo. 

 

Fig. 31. Appendix I. Varierande regnintensitets påverkan på säke- 
rhetsfaktorn vid plan glidyta, Mo-Norrtannflo. 
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Fig. 32. Appendix I. Sektion från Björkå (ÖAH1), i Sollefteå kom- mun 
[MSB, 2006]. Notera de fasta lagren med kohesion ~500kPa. 
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Fig. 33. Appendix I. Sektion från Björkå (ÖAV1), i Sollefteå kom- mun 
[MSB, 2006]. Notera de fasta lagren med kohesion ~500kPa. 
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APENDIX II  –  TABELLER OCH DIAGRAM  

Tabell 1. Appendix II. jordarter i Remslenipan, Sollefteå C. 

Material Djup (m) C, (kPa)

1 sand 33 18 0

2 sandig silt 34 19 0

3 silt 29 19 0

4 morän 38 20 0

Lager 

nr Φ , grader k
  sat   

(
 
m/dygn)

1x10-2

0,5x10-3

10-5

10-9

 
Tabell 2. Appendix II. jordarter i Nipan Mo-Norrtannflo. 

Material Djup (m) C, (kPa)

1 Sand 0,0-1,6 45,5 0 164,0E-8

2 Sand 1,6-3,2 38,4 0 1,39E-07

3 Sand 2,4-3,2 37,2 0 7,13E-08

4 Sand 3,2-4,0 36,6 0 7,28E-007

5 Sand 4,0-6,0 35,9 0 1,14E-006

6 Sand 6,0-6-0 35,2 0 2,97E-006

7 Silt 6,0-6,2 35,4 402 2,97E-007

8 Sand 6,2-6,4 35,3 0 2,97E-007

9 Silt hål 1 6,2-6,4 35 448 2,63E-007

10 Silt hål 0 6,4-7,2 33,7 290,4 2,63E-007

11 silt 8,2-8,4 34,3 412 2,63E-007

12 lera 9,0-10,0 0 233 2,63E-007

13 Silt hål 0 7,2-8,0 33,8 385 3,84E-007

14 Sand, hål1 6,8-7,6 33,7 0 2,11E-007

15 Sand 7,8-8,6 34,3 0 1,82E-007

16 Sand, hål 1 8,6-9,2 34,7 0 1,82E-007

17 Silt, hål 1 7,6-7,8 34,4 544 2,00E-009

18 Silt, hål 1 9,2-10,2 33,7 531 1,17E-007

19 Lera, hål 1 10,2-10,4 0 231,4 2,00E-009

20 Silt, hål 1 10,4-11,0 33,4 420 1,17E-007

21 Lera 10,0-11,0 0 117,3 2,00E-009

22 Lera, hål 1 11,0-11,4 0 303 2,00E-009

23 Silt, hål1 11,4-11,6 33 408,6 2,00E-09

24 Lera 12,0-13,4 0 66,2 4,82E-007

25 lera 13,4> 0 66,2 2,00E-09

26 Lera 13,2-14,0 0 46,5 1,48E-006

27 Silt, hål0 13,4-13,6 35,4 882 4,82E-007

28 Lera, hål 14> 0 599 1,48E-006

29 Sand 13,6-13,8 36,6 0 2,00E-009

30 Silt 13,8-14,2 34,2 680 2,00E-009

31 Sand 14,2-16,6 35,3 0 2,00E-009

32 Lera 16,6-17,2 0 82,5 2,00E-009

33 Lera 17,2-18,2 0 114,4 2,00E-009

34 Lera 18,2-19,8 0 135,2 2,00E-009

35 Lera 19,8-20,2 0 175,2 2,00E-009

36 Lera 20,2-21,6 0 220 2,00E-009

37 Lera 21,6-22,2 0 276,5 2,00E-009

38 Lera 22,2-23,0 0 384 1,00E-14

39 Lera botten 23> 0 674 1,81E-007

40 Morän 38 0 2,00E-009

Lager 

nr Φ , grader k
sat

(
 
m/dygn)
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Tabell 6. Känslighets analys av Parametrar,Mo-Norrtannflo. 

Material Djup (m) SF

1 Sand 0,0-1,6 45,5 0 0 1,99 0

2 Sand 1,6-3,2 38,4 0 0 1,99 0

3 Sand 2,4-3,2 37,2 0 0 1,99 0

4 Sand 3,2-4,0 36,6 0 0 1,99 0

5 Sand 4,0-6,0 35,9 0 0 1,99 0

6 Sand 6,0-6-0 35,2 0 0 1,99 0

7 Silt 6,0-6,2 35,4 402 201 1,98 0,05

8 Sand 6,2-6,4 35,3 0 0 1,99 0

9 Silt hål 1 6,2-6,4 35 448 224 1,98 0,15

10 Silt hål 0 6,4-7,2 33,7 290,4 145,2 1,99 0

11 silt 8,2-8,4 34,3 412 206 1,98 0,05

12 lera 9,0-10,0 0 233 116,5 1,99 0

13 Silt hål 0 7,2-8,0 33,8 385 192,5 1,98 0,05

14 Sand, hål1 6,8-7,6 33,7 0 0 1,99 0

15 Sand 7,8-8,6 34,3 0 0 1,99 0

16 Sand, hål 1 8,6-9,2 34,7 0 0 1,99 0

17 Silt, hål 1 7,6-7,8 34,4 544 272 1,98 0,25

18 Silt, hål 1 9,2-10,2 33,7 531 265,5 1,99 0

19 Lera, hål 1 10,2-10,4 0 231,4 115,7 1,98 0,1

20 Silt, hål 1 10,4-11,0 33,4 420 210 1,98 0,1

21 Lera 10,0-11,0 0 303 151,5 1,98 0,1

22 Lera, hål 1 11,0-11,4 0 408,6 204,3 1,99 0

23 Silt, hål1 11,4-11,6 33 117,3 58,65 1,98 0,05

24 Lera 12,0-13,4 0 66,2 33,1 1,98 0,15

25 lera 13,4> 0 66,2 33,1 1,99 0

26 Lera 13,2-14,0 0 46,5 23,25 1,99 0

27 Silt, hål0 13,4-13,6 35,4 882 441 1,99 0

28 Lera, hål 14> 0 599 299,5 1,98 0,15

29 Sand 13,6-13,8 36,6 0 0 1,99 -0,15

30 Silt 13,8-14,2 34,2 680 340 1,98 0,15

31 Sand 14,2-16,6 35,3 0 0 1,99 0

32 Lera 16,6-17,2 0 82,5 41,25 1,98 0,05

33 Lera 17,2-18,2 0 114,4 57,2 1,98 0,25

34 Lera 18,2-19,8 0 135,2 67,6 1,98 0,35

35 Lera 19,8-20,2 0 175,2 87,6 1,98 0,2

36 Lera 20,2-21,6 0 220 110 1,97 0,81

37 Lera 21,6-22,2 0 276,5 138,25 1,97 0,81

38 Lera 22,2-23,0 0 384 192 1,98 0,5

39 Lera botten 23> 0 674 337 1,36 31,44

40 Morän 38 0 0 1,99 0

Lager 

nr

Φ, 

grader

C, 

(kPa)

Nytt värde 

kohesion, 

kPa

Skillnad % 

försämring

 
 

 

 

 

 


