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

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

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

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

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

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



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning 5-3B 
  1.1-1702-0089 

 

• Del 5-2 – Metodik och analys innehåller en mer utförlig beskrivning av utredningens 
metoder, inventeringar, undersökningar, beräkningar och analyser. 
 

• Del 5-3 – Fördjupningsbilaga 3A-3E, som fokuserar på fördjupade beskrivningar av 
den använda metodiken för bestämning av parametrar för stabilitetsberäkning, 
modellering av grundvatten och portryck, älverosion, yterosion och 
sannolikhetsanalys. 

Redovisningen finns tillgänglig i form av kartor via SGI:s kartvisningstjänst. I 
kartvisningstjänsten kan olika kartskikt (GIS-skikt) tändas och släckas, beroende på vad 
man vill studera. Detta kan vara mycket värdefullt i planeringssammanhang. 

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

Denna fördjupningsbilaga har tagits fram av Hilda Dahlin-Joklint, Tobias Thorén och 
Hjördis Löfroth.  

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

Beslut om publicering har tagits av Johan Anderberg, generaldirektör vid Statens 
geotekniska institut, Linköping i maj 2022. 
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1 Bakgrund 
Statens geotekniska institut (SGI) utför, genom klimatanpassningsanslag från regeringen, 
skredriskkarteringar längs svenska älvar, sedan tidigare för vattendragen Göta älv, 
Norsälven och Säveån. Under 2015 påbörjades skredriskkartering för Ångermanälven, 
kring Sollefteå tätort i Västernorrlands län.  

Längs Ångermanälven finns höga och branta slänter av finsediment, huvudsakligen silt 
och sand. Stabilitetsberäkningar i siltjordar ger ofta en mycket låg säkerhetsfaktor, där 
storleken på beräknade glidytor inte stämmer överens med historiska ras och skred. Silt 
är kapillärsugande, vilket innebär att negativa portryck kan uppstå i slänterna, vilket ger 
högre effektivspänningar och skjuvhållfasthet än vad som normalt antas.  

De grundvatten- och portrycksmätningar som analyserats i denna rapport har gjorts inom 
flera olika uppdrag.  

Ett forskningsuppdrag där mätningar utfördes vid Nipuddsvägen i Sollefteå kommun 
mellan åren 2009 och 2014, vilket redovisas i SGI Publikation 9, ”Negativa portryck och 
stabilitet i siltslänter” (Westerberg et al., 2014).  

Inom arbetet med SGI:s skredriskkartering längs Ångermanälven togs det fram, inom 
deluppdrag Metodik Stabilitet (dnr 1.1-1506-0343), en metodik för bland annat 
bestämning av parametrar och val av karakteristiska typjordlager längs Ångermanälven 
(Lundström et al., 2019). Jordlager som innehåller silt delades in i typjordlager ”Fast silt” 
respektive ”Lös silt”, utifrån dess förmåga att bygga portryck. Utöver dessa har också 
typjordlagren ”Sand” och ”Friktionsjord” utvärderats. I samma uppdrag, hädanefter 
benämnt Metodikuppdraget, har även en konceptuell modell på portrycksfördelningen i 
en siltslänt tagits fram.  

Inom ramen för Skredriskkartering Ångermanälven har grundvatten- och 
portrycksmätningar utförts inom två uppdrag; deluppdrag Grundvatten (dnr 1.1-1702-
0089) och deluppdrag Stabilitetsutredning (dnr 1.1-1812-0755), nedan kallade 
Grundvattenuppdraget respektive Stabilitetsuppdraget. I Grundvattenuppdraget utfördes 
mätningar under perioden 2017-2020. Inom Stabilitetsuppdraget utfördes mätningar 
under perioden 2019-2020. 

Skredriskkartering längs Ångermanälven, etapp 1, har utförts inom en sträcka om ca 
25 km, mellan km 19/000 och km 44/000 enligt en projektspecifik längdmätning, se 

Figur 1-1. Vissa undersökningar och mätningar som redovisas i denna bilaga har utförts 
för sektioner nedströms etappgränsen, i sektion 15/700H och 16/000V.  
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Figur 1-1. Översiktsbild över utredningsområdet för Etapp 1, Skredriskkartering längs 

Ångermanälven 

I två sektioner längs Ångermanälven, Nipuddsvägen vid km ca 37/600H och Väst Remsle, 

km ca 40/000H, utfördes långtidsmätningar av negativa portryck av Westerberg et al. 

(2014). Målet med uppdraget var att öka kunskapen om hur negativa portryck varierar 

med årstiden och ta fram underlag för att skapa tillförlitligare stabilitetsberäkningar. 

Uppdraget pågick huvudsakligen under åren 2009 till 2014.  

Under åren 2015 och 2016 utfördes en förstudie för prognostisering av 

grundvattennivåer i Ångermanälven (dnr 1.1-1506-0343). Inom förstudien testades två 

metoder för prognostisering av grundvattennivåer och portryck; ”Chalmersmodellen” 

(Svensson & Sällfors, 1985) respektive ”GRV”-modellen som tagits fram av SGU med 

ledning av Rohde et al. (2009). Chalmers-modellen var inte tillämpbar i Ångermanälven, 

då långtidsmätningar i närliggande referensrör i liknande akvifärer saknades.  

GRV-modellen bygger på tidsserier av temperatur och nederbörd, där sektion 

Nipuddsvägen i 37/600H i Sollefteå användes i förstudien. Metoden visade sig vara 

tillämpbar för att prognostisera negativa portryck för de fall där grundvatten och portryck 

samvarierar med nederbörd och temperatur.  

Detta uppdrag, Grundvattenuppdraget, har haft som syfte att ta fram underlagsdata om 

portryck och grundvattennivåer till stabilitetsberäkningar inom skredriskkarteringen för 

Ångermanälven. I början av uppdraget utfördes mätningar av främst negativa portryck i 

sektioner där det bedömdes vara intressant. Inom Grundvattenuppdraget har sektioner 

med positiva portryck, vilka har undersökts inom Stabilitetsuppdraget, också 

omhändertagits, eftersom hela portrycksprofilen påverkar stabilitetsförhållandena. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har utfört en prognostisering av framtida 
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grundvatten- och portrycksförhållanden för detta uppdrag. Resultatet från 
prognostiseringen beskrivs översiktligt i denna fördjupningsbilaga.  

1.1 Omfattning  

Denna fördjupningsbilaga syftar till att redovisa mätningar, analys och resultat som har 
utförts i Grundvattenuppdraget respektive Stabilitetsuppdraget, inom Skredriskkartering 
Ångermanälven. Mätningarna har utförts mellan längdmätning km 15/700 och km 
42/400. Samtliga nivåer anges i höjdsystem RH2000 och för plankoordinater gäller 
koordinatsystem SWEREF99 TM. 

De portrycksmätare som har installerats inom deluppdragen har visat på varierande 
tillförlitlighet i funktion. Skillnader i installationssätt och utförande mellan deluppdragen 
beskrivs i kapitel 2. I avsnitt 2.4 redovisas även den konceptuella portrycks- och 
grundvattenmodell som har tagits fram till styrdokument 03ST002 (SGI, 2020) som för 
arbetena inom Stabilitetsuppdraget.  

I kapitel 3 beskrivs de sektioner som har studerats, vad gäller portryck och 
grundvattentryck, samt geologiska och topografiska förhållanden som råder vid 
respektive sektion. En jämförelse görs också mot inhämtade klimatdata för de 
grundvattenrör som har installerats längs Ångermanälven. 

Uppmätta mätserier analyseras i kapitel 4, bland annat jämförs faktiskt uppmätta värden 
mot den konceptuella modell som tagits fram i kapitel 4.1. En jämförelse görs även av 
skillnader i och vid installation och hur/om uppmätta värden har påverkats av rådande 
klimat i kapitel 4.2 respektive kapitel 4.3. Under kapitel 4.4 beskrivs också den utredning 
som SGU har genomfört, vad gäller prognostisering av portryck i framtida klimat, för år 
2100. Fördjupningsbilagan avslutas med en diskussion i kapitel 5. 

En sammanfattande beskrivning av arbetet med grundvatten och portrycksmätningar 
redovisas i Skredriskkarteringens rapport del 2: Metodik och analys (SGI, 2022b). 

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

1.1.1 Avgränsning 

De portrycksmätningar som har utförts i sektion 37/600H vid Nipuddsvägen finns med i 
underlaget till denna fördjupningsbilaga, men analyseras inte med avseende på påverkan 
av klimat eller utifrån konceptuell modell. Med hänsyn till korta mätserier har 
kompletterande portrycksspetsar vid Nipuddsvägen, installerade under 2015 och 2016 
samt avetablerade under 2017 och 2018, inte heller tagits med i analysen. Dessa 
mätningar redovisas i sin helhet i utförd förstudie (dnr 1.1-1506-0343). Mätningar som 
har utförts i Väst Remsle, km ca 40/000H Westerberg et al. (2014) har heller inte tagits 
med i analysen, med hänsyn till att antalet portrycksmätare var relativt få, och 
mätperioden kort.  
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Grundvattenmätningar som har utförts inom utredningsområdet analyseras främst med 
avseende på klimat, då installation och utförande inom uppdragen emellan, i övrigt inte 
har skilt sig nämnvärt. Vidare analyseras endast de grundvattenrör som har installerats 
till större djup och som mätts under en längre tidsperiod. Det vill säga det rör som 
övervakats av SGU i sektion 37/600H sedan 2016 samt de rör som har installerats inom 
Grundvattenuppdraget i sektion 15/700H och 26/200H, vilka nu finns med i SGU:s 
officiella grundvattennät sedan 2020. 

Inom Grundvattenuppdraget har mätningar av portryck inom sektion 33/600V och 
mätningar av grundvattennivå i sektion 40/700H visat på perioder med felaktiga värden 
och visat på dålig funktion. Inga analyser har därför utförts för dessa mätresultat och 
resultaten redovisas inte heller i denna rapport. 

2 Utförande av mätningar 
Mätningar av portryck och grundvatten har utförts inom olika uppdrag längs 
Ångermanälven med olika syften, med olika fabrikat och med olika funktionalitet. Även 
utförandet vid själva portrycksinstallationerna har skiljt sig åt.  

Nedan följer en översiktlig beskrivning över val av fabrikat och utförande under 
installation för Grundvattenuppdraget och Stabilitetsuppdraget liksom för arbeten som 
utfördes vid Nipuddsvägen. 

2.1 FoU-uppdrag Nipuddsvägen 

SGI har i ett tidigare forskningsuppdrag undersökt och mätt portryck i två sektioner längs 
Ångermanälven, i en huvudsektion vid Nipuddsvägen i km ca 37/600H och i en 
kompletterande sektion vid Väst Remsle, i km ca 40/000H. Syftet med uppdraget var att 
öka kunskapen om hur negativa portryck varierar med årstiden och att ta fram underlag 
för att möjliggöra tillförlitligare stabilitetsberäkningar. Fokus var också att skaffa sig mer 
kunskap om portrycksförhållanden i siltslänter över en lägre tid. Resultatet från projektet 
är sammanställt och redovisat i Westerberg et al. (2014).  

Sektionen vid Nipuddsvägen har undersökts grundligare jämfört med sektionen i Väst 
Remsle, med hänsyn till antal sonderingar, provtagningar och mängd installerade 
portrycksspetsar, varför fokus kommer att läggas på Nipuddsvägen i denna 
fördjupningsbilaga. Vidare avgränsas beskrivningen till att endast handla om portryck 
och endast en kort beskrivning av val av portrycksmätare samt installationssätt kommer 
att göras nedan.  

Mätningarna utfördes under åren 2009 till 2017, där mätningar fram till 2014 redovisas i 
Westerberg et al. (2014). Vid Nipuddsvägen installerades till en början portrycksspetsar i 
tre punkter strax ovanför släntkrön (R1, R2 respektive R3), tre punkter i den övre delen 
av slänten (R12, R13 och R15) och i en punkt vid släntfot (R5), se Figur 2-1. 
Kompletterande portrycksspetsar, med kortare mätperioder, har också installerats (R4, 
R14, R16, R17, R101). 
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Figur 2-1. Sektion av slänten vid Nipuddsvägen, där bland annat installerade portrycksmätare 
redovisas (Westerberg et al., 2014). 
 

I följande text kommer främst portrycksmätarna ovan släntkrön att beskrivas, då de 
genom tid har visat på mest tillförlitlig funktionalitet. 

De portrycksspetsar som installerades i punkterna R1, R2 respektive R3 utgjordes 
huvudsakligen av modell BAT MKIII Vadose. Två mätare på 18 respektive 19 meters djup 
i punkt R1 utgjordes av BAT MKIII HD respektive BAT MKIII Standard.  

2.1.1 Installation 

Vid installation av mätarna trycktes galvaniserade förlängningsrör (1”) ner i förborrade 
hål i jorden. För att filtret skulle få god kontakt med den naturliga jorden trycktes 
spetsarna ner en meter djupare än det förborrade hålet. På väg ner i profilen tätades 
skarvar mellan rören och vid färdig installation tätades hålet mellan rör och jord vid 
markytan med bentonit. Tätningen gjordes för att förhindra att vatten och jordpartiklar 
läckte in i röret och skadade det inre membranet och den inre nålen (Westerberg et al., 
2014). 

Vadose-spetsar är tillverkade i höghållfast termoplast med utbytbara och lufttäta filter av 
keramik, men är känsliga för skador vid installation, jämfört med en HD-spets, som är 
gjord i rostfritt stål. Under uppdragets gång byttes ett flertal spetsar vid Nipuddsvägen ut 
mot nya spetsar eller spetsar av annan typ. 
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2.1.2 Underhåll 

BAT-spetsarna är uppbyggda med en mätkropp där en nål sänks ner i spetsens 
tryckkammare (penetrerar ett gummimembran) och mäter ett absoluttryck, det vill säga 
summan av atmosfärstryck och porvattentryck. För en portrycksspets med god funktion 
ska det avlästa värdet följa variationer i lufttrycket och portrycket erhålls genom att 
absoluttrycket korrigeras för lufttrycket. I en ostörd jordlagerprofil med liten variation i 
naturligt portryck blir redovisad trycknivå normalt jämn, utan ”störningar”. Det är 
således ett sätt att kontrollera funktionen i spetsarna, genom att följa upp mätvärden. En 
portrycksspets som är ur funktion kan sägas visa tre huvudsakliga beteenden;  

• Uppmätta absoluttryck upphör, eller delvis upphör att reagera med lufttrycket, 
kurvan ”flyter”. 

• Uppmätta absoluttryck reagerar med lufttrycket samtidigt som absoluttrycket 
stiger sakta och konvergerar mot lufttrycket.  

• Uppmätta absoluttryck stiger snabbt eller omedelbart mot att fortsättningsvis 
följa lufttrycket, vilket medför att utvärderat portryck blir 0 kPa. 

Utöver detta kan funktionen kontrolleras i fält, vilket görs genom avluftning eller byte av 
spets samt byte av batteri. Spetsarna kräver regelbunden service och kontroll, varje eller 
varannan månad under mätperioden. För portrycksstationerna vid Nipuddsvägen har 
underhåll utförts vid ett flertal tillfällen (Westerberg et al., 2014). 

2.2 Grundvattenuppdraget (d.nr 1.1-1702-0089) 

Inom Grundvattenuppdraget påbörjades mätningar av grundvattennivåer och portryck 
under hösten 2017. 

Syftet med uppdraget var att ge indata till stabilitetsberäkningar (min- och maxvärden) 
för dagens förhållanden samt ge indata till långtidsprognoser för ett förändrat klimat (år 
2100). 

Portrycksspetsar installerades i sektioner där negativt portryck kunde förväntas. I km 
15/700H och 26/200H installerades även grundvattenrör, för att få en helhetsbild av 
samverkan mellan portryck, grundvatten och klimat. Det tredje och kompletterande 
grundvattenröret i sektion 40/700H, installerades för att få kunskap om 
grundvattennivåer uppströms Sollefteå kommuns kraftverk i km 38/600. Detta 
grundvattenrör tas inte med i analysen med hänsyn till kort mätperiod och felvärden, se 
kapitel 3.12.3.2 

2.2.1 Installation 

De portrycksspetsar som har installerats inom Grundvattenuppdraget har samtliga varit 
av typen UMS TS1, ett fabrikat som möjliggör automatisk avluftning och återfyllning vid 
mätning av negativa portryck. En sådan portrycksspets innehåller elektroniska 
komponenter, tryckgivare och en miniatyrpump, vilket gör avluftning möjlig. 

För att ge korrekta mätvärden krävs att portrycksspetsarna fylls med luftfritt vatten före 
installationen, vilket normalt och inom Grundvattenuppdraget utfördes av leverantören. 
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Portrycksmätare av typ UMS är utförda i ett plastmaterial som kan vara känsligt för 
skador. Därför utfördes slagsondering som förborrning, innan spetsarna installerades. 
Slagsonderingen stoppades en decimeter över angivet djup, därefter trycktes spetsarna 
ner till angivet djup (Tyréns, 2020b).Efter installation kontrolleras fyllnadsstatusen i 
spetsen regelbundet, samt efter perioder av torrhet eller många torra cykler. Spetsen 
återfylls automatiskt, genom att ett negativt tryck lägre än omgivande porvatten, skapas, 
som drar in porvatten i spetsen. Dessa perioder redovisas som felvärden. För att 
säkerställa tillförlitliga mätvärden är det viktigt med kontinuerlig strömförsörjning av 
spetsarna. 

Portrycksstationerna har skyddats från väder och vind genom utplacering/övertäckning 
av skyddslådor i form av stora gröna sandlådor. För att försäkra sig om en tillräcklig 
strömförsörjning till portrycksmätarna installerades en solcellspanel med batteri och 
laddningsregulator till varje portrycksstation.  

Grundvattenrören i sektion 15/700H och 26/200H har föregåtts av förborrning med 
foderrör ned till erforderligt djup. Foderrören har därefter dragits upp en halvmeter och 
fyllts med sand, varefter grundvattenrören med tillhörande tryckmätare (fabrikat Diver 
av Unoson) har installerats.  

2.2.2 Underhåll 

De portrycksmätare som har installerats inom Grundvattenuppdraget har vid ett antal 
tillfällen krävt underhåll. 

De flesta underhållsåtgärderna har utförts med hänsyn till mätstationernas 
strömförsörjning, och då främst byte av batterier och/eller installerade solpaneler. Vid ett 
par tillfällen har installerade portrycksloggrar varit strömlösa. Glapp i strömförsörjningen 
har medfört glapp i mätvärden. Vidare har registrerade mätvärden vid ett flertal tillfällen 
visat felkod 999 och -999,8 hPa, vilket enligt leverantören innebär att spetsarna avluftar 
sig själva. Avluftning ska vanligtvis pågå under någon dag, men kan ta upp till flera 
månader också enligt aktuell erfarenhet från Grundvattenuppdraget.  

2.2.3 Redovisning av mätdata 

Varje portrycksstation har utrustats med en mottagare och sändare, som har skickat 
mätvärden till en FTP-server. Grundvattenrören med tillhörande tryckmätare (Diver) har 
utrustats med GSM-sändare, som har skickat mätvärden till en webbaserad portal. 
Mätvärden har därifrån kunnat sparas ner för utvalda mätperioder och mätare, 
förpackade i en .csv-fil och därefter kunnat bearbetats. Uppenbart felaktiga mätvärden 
(kraftig fluktuation och ej troliga max- och min-värden) har manuellt plockats bort från 
sammanställda värden, liksom den feldata som redovisats vid spetsarnas automatiska 
avluftning. 

Installation av portrycksspetsar och grundvattenrör har utförts av Tyréns AB och 
redovisas i (Tyréns, 2020b). 
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2.3 Stabilitetsuppdraget (d.nr 1.1-1812-0755) 

Stabilitetsuppdraget påbörjades inom Skredriskkartering Ångermanälven under 2018. 
Inom uppdraget har geotekniska fältundersökningar liksom grundvatten- och 
portrycksmätningar utförts för ett flertal sektioner längs Ångermanälven. Syftet med 
Stabilitetsuppdragets mätningar har varit att komplettera portrycksbilden i siltslänter och 
då också fånga lokaler där positiva portryck kan förekomma. 

Tre relativt ytliga grundvattenrör (2 ”) har installerats på låglänta platåer intill älven, i 
syfte att följa älvens vattenyta. Dessa har installerats i sektion 30/500H, 31/300H 
respektive 41/400H.  

Portrycksmätare har installerats i åtta sektioner längs älven, i sektion 22/000H, 25/700V, 
26/200H, 28/500V, 31/300H, 36/900H, 40/700H respektive 41/400H. De installerades 
främst i jordlager där positiva portryck kan förväntas, men för att ge en helhetsbild i 
profilen har mätare också installerats i lager där negativa portryck kan förväntas. 

De portrycksspetsar som har använts är främst av typen BAT MKIII Vadose, med 
keramiskt filter som möjliggör mätning av negativa portryck. I sektion 40/700H har dock 
en spets av typen BAT MKIII HD installerats, på ett djup där inget negativt portryck 
kunde förväntas.  

2.3.1 Installation 

Drygt hälften av portrycksspetsarna som installerades inom stabilitetsutredningen, 
vacuumkokades. Syftet var att fullständigt vattenmätta spetsarna och därmed kunna mäta 
negativa portryck väl. Detta utfördes genom att spetsarna först vakuumkokades så att de 
keramiska filtren blev torra, för att suga ut luften, vartefter spetsarna sänktes ner i vatten 
där de kokades ytterligare några timmar, fortfarande under vakuum. Övriga 
portrycksspetsar har vattenmättats genom att sänka ner spetsen i avluftat vatten och 
vattenmätta det monterade filtret.  

Inför installationen förborrades jorden vid varje installationspunkt i förväg med 44 mm 
geostänger till strax ovanför installationsnivån. Vid nivån för installationen utfördes 
sedan en prylning genom att en tät spets med diameter 22 mm (jämfört med 25,5 mm för 
portrycksspetsen) pressades ned till nivån för spetsen. Syftet var att minska friktionen på 
portrycksspetsen för att minska risken att filtret pressades sönder vid installationen. För 
att förhindra att det prylade borrhålet rasade ihop installerades portrycksspetsar och 
tillhörande förlängningsrör omgående, direkt efter att alla borrstålen tagits upp.  

I några av borrhålen förekom skikt ovan avsett installationsdjup, med tätare material som 
var nära att sätta igen. För att ta sig igenom sådana lager krävdes en lätt knackning på det 
övre skarvröret. 

2.3.2 Underhåll 

De portrycksmätare som har installerats inom Stabilitetsuppdraget har vid ett antal 
tillfällen krävt underhåll, i såväl portrycksspetsar som i portrycksgivare.  

Det underhåll som har gjorts på portrycksspetsarna utgörs främst av avluftning, en 
metodik beskriven i (Vägverket och CTH, 1997). Avluftning har skett genom 
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vakuumsättning, så kallad ”flushning”, av en modifierad behållare, där tryck kan mätas. 
Då behållaren har utsatts för tryck och trycksänkning skett har utrustningen dragits upp. 
Behållaren har i detta uppdrag endast trycksatts till ca 50 kPa, till skillnad mot 
rekommendationen på ca 100 kPa i(Vägverket och CTH, 1997). I detta uppdrag har 
behållaren dessutom dragits upp då trycksänkningen avstannat, till skillnad från 
rekommendationen att dra upp utrustning när trycket sjunkit till ca 35–40 kPa. 
Anledningen till avsteg var att trycket inte återgick till det förväntade värdet, varför det 
prövades att sänka trycket i ampullen. 

Normalt underhåll på portrycksgivare är att byta ut kanylen och vätskan en gång per år. 
Vätskan i spetsen utgörs av 20% glykol och 80% vatten. Den ursprungliga nålen är 
konstruerad för engångsbruk, vilket medför att nålens kanal kan sätta igen om den är 
installerad under lång tid. I Stabilitetsuppdraget har nålen endast bytts om den misstänks 
ha satt igen, eller i samband med avluftning/flushning enligt ovan. 

2.3.3 Redovisning av mätdata 

Den mätdata som portryckspetsarna har registrerat har skickats från GSM2-loggrar till en 
FTP-server, där värdena har hämtats upp via programvaran Datamanager. Programvaran 
har genererat en .csv-fil som har lagts upp på en molntjänst 1 gång/dygn. En fil med all 
mätdata för respektive mätpunkt har då genererats.  

Datauppgifterna har därefter bearbetats och bland annat har data plockats bort för 
perioden innan en underhållsåtgärd har utförts, då det tydligt synts att portrycket har 
stigit, eller i anslutning till byte av nål. 

Geotekniska fältundersökningar och installation av grundvattenrör har utförts av Tyréns 
AB. Installation av portrycksmätare har utförts av Sweco Civil AB. Resultatet är 
sammanställt i MUR/Geoteknik (Tyréns, 2020a). 

De geotekniska fältundersökningarna ligger till grund för en släntstabilitetsutredning, 
med hänsyn till ett förändrat klimat, som har utförts av Tyréns AB och redovisas i PM 
Geoteknik (Tyréns, 2021). 

2.4 Konceptuell modell, portryck och grundvatten 

Inom Stabilitetsuppdraget togs dokumentet ”Riktlinjer för tekniskt arbete” fram (SGI, 
2020). I dokumentet redovisas bland annat resultat från  Lundström et al. (2019) och 
syftar till att beskriva hur fält- och laboratorieundersökningar samt beräkning och 
redovisning av släntstabilitetsutredningen ska utföras inom Skredriskkartering 
Ångermanälven. I det arbetet ingår att utvärdera karakteristiska jordlager utifrån fält- och 
laboratorieundersökningar, vilket för Ångermanälven innefattas av ”Sand”, ”Lös silt”, 
”Fast silt” och ”Friktionsjord”. I arbetet ingår också beskrivning av hur 
portrycksmätningar i siltslänter bör utföras.  

Eftersom jordlagerföljden i en siltslänt vanligen varierar växelvis mellan fastare och 
lösare lagrade lager kan ett eller flera grundvattenmagasin förekomma. Såväl positiva 
som negativa portryck har därför möjlighet att utbildas. En konceptuell modell för 
portryck- och grundvattenmodellering har tagits fram och denna redovisas i 
Fördjupningsbilaga Metodik, Vägledning 5-3B (SGI, 2022c). 
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I denna fördjupningsbilaga jämförs uppmätta värden i studerade sektioner mot den 
framtagna och konceptuella portrycksmodellen, se avsnitt 4.1. Nedan följer därför en 
översiktlig beskrivning av den konceptuella modellen, som är tänkt att användas som ett 
stöd för att förstå hur portrycks- och grundvattensystemet fungerar och var positiva eller 
negativa portryck kan förekomma i jordprofilen.  

Tre olika konceptuella portrycksfall har tagits fram för slänterna vid Ångermanälven och 
två av dessa beskrivs nedan. De nämns även under kapitel 3 i samband med beskrivning 
av de åtta sektioner där portrycksmätningar inom Stabilitetsuppdraget har utförts. En 
jämförelse mellan konceptuell modell och uppmätta portrycksvärden inom 
Stabilitetsuppdraget görs under kapitel 4.1. 

2.4.1 Framtagning av konceptuell modell – portryck och grundvatten 

Till grund för den konceptuella modellen ligger ett antal bedömningar och antaganden. I 
Lundström et al. (2019) togs det fram en modell som färdigställdes i styrdokumentet för 
stabilitetsutredningen (SGI, 2020).Det är mot den justerade modellen som jämförelsen 
med uppmätta värden i denna fördjupningsbilaga görs. 

I den konceptuella modellen antas portrycket till noll från markytan och en meter ner i 
jordprofilen.  

Lokala grundvattenmagasin med positiva portryck kan antas finnas inneslutna i löst 
lagrade siltlager (”Lös silt”), så som siltig lera/lerig silt. Även i fast lagrad silt (”Fast silt”) 
och lager med sand som överlagrar lös silt kan positiva tryck antas förekomma, till ett 
maximalt avstånd av 2,5 meter över den fasta siltens underkant. I den lösa silten kan 
antas att det positiva portrycket ökar hydrostatiskt ned till halva lagrets tjocklek, för att 
därunder minska ned till noll i underkant lager.  

Antaganden görs också om negativa portryck ovanför grundvattenmagasin i ”Lös silt” och 
”Fast silt”, som kan antas suga vatten kapillärt. Den maximala stighöjden antas vara 9 m 
och de negativa portrycken i den kapillära zonen antas ha en hydrostatisk fördelning upp 
till ett maximalt värde av -45 kPa. Däröver antas portrycket återgå till nolltryck med en 
hydrostatisk fördelning (10 kPa/m).  

Vattennivån i älven är väsentlig för förståelsen av portrycksförhållanden i lagret ovanför 
underliggande friktionsjord och för en lågt belägen grundvattenakvifär. Som 
dimensionerande grundvattennivå i den underliggande akvifären, som står i förbindelse 
med Ångermanälven, ansätts högsta högvattennivå (HHW-100) som utgångspunkt. Två 
grundvattentypfall har utvärderats (Tyréns, 2021). D dimensionerande grundvattenyta i 
den undre akvifären antas luta med 1:20 från älven i fast friktionsjord (exempelvis sand, 
fast silt och morän) och med lutning 1:7 i lös silt.  

2.4.2 Portrycksfall 1 – (Sand på) Fast silt som vilar på lös silt ovan friktionsjord, 
med överyta ovan älvens nivå 

För en typsektion som utgörs av fast lagrad silt, eventuellt överlagrad av sand, ovan lös 
silt, som vilar på friktionsjord där friktionsjordens överyta är belägen över älvens nivå, 
kan portrycksförhållanden enligt portrycksfall 1 antas.  
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Inga negativa portryck antas utbildas i sand som förekommer överst i profilen, eller inom 
djup mellan 0 och 3 m under markytan för de profiler där fast silt förekommer vid ytan. 
Portrycket antas vara 0 kPa i den fasta siltens överkant samt 0 kPa ca 2,5 m ovanför 
lagrets underkant. Från den nedre nollnivån i den fasta silten (dvs 2,5 m från lagrets 
underkant) antas silten vara kapillärsugande (negativt portryck) med maximalt 9 m 
kapillär sughöjd. Det negativa portrycket antas öka med en ”hydrostatisk” tryckfördelning 
till mitten av lagret eller till maximalt -45 kPa. Däröver minskar portrycket mot 0 kPa mot 
lagrets överkant med en ”hydrostatisk” tryckfördelning.  

Från den nedre nollnivån i den fasta silten ökar portrycket med ”hydrostatisk” 
tryckfördelning ner till cirka halva lagertjockleken av den lösa silten. Därunder minskar 
portrycket hydrostatiskt mot djupet så att portrycket är noll vid friktionsjordens överkant.  

Nivån för den undre akvifären i friktionsjorden uppskattas med ledning av nivån för 
HHW i älven. Gradienten för grundvattennivån mot älven antas med ledning av tidigare 
grundvattenmätningar uppgå till 1:20.  

 

 

Figur 2-2. Bild som visar ett exempel på portrycksfall 1. 
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2.4.3 Portrycksfall 2 – Fast silt eller sand, som överlagrar lös silt ovan 
friktionsjord. Siltens underyta och friktionsjordens överyta ligger under 
älvens nivå. 

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

Akvifärens nollnivå antas ligga ca 2 m under i den lösa siltens överkant. Portrycket ökar 
från nollnivån mot djupet med 7 kPa/m, något lägre än hydrostatisk tryckfördelning. 
Från ett visst djup ökar portrycket hydrostatiskt. Det djupet bestäms utifrån en fiktiv 
grundvattenyta, som tecknas med en linje med lutning 1:7 från älvens nivå (HHW) och 
upp mot slänten, se Figur 2-3 nedan.  

 

Figur 2-3. Bild som visar ett exempel på portrycksfall 2. 
 

2.4.4 Portrycksfall 3 – Sand ovan fast silt vars underyta ligger under älvens nivå 

Portrycksfall 3 bygger på den konceptuella modellen angiven i SGI (2020) och sägs gälla 
för en jordlagerföljd som utgörs av sand ovan fast silt, där den fasta siltens underkant 
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ligger under älvens nivå. I de sektioner där jordlagerföljd enligt portrycksfall 3 finns 
saknas portrycksmätningar. Fallet beskrivs därför inte ytterligare i denna 
fördjupningsbilaga. Läsaren hänvisas SGI (2021)för mer information. 
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3 Studerade sektioner 
I nedanstående kapitel redovisas de sektioner där hydrogeologiska undersökningar har 
utförts, inom Skredriskkartering Ångermanälven. Sektionerna beskrivs utifrån topografi, 
markens beskaffenhet och geologiska förhållanden utefter framtagna karakteristiska 
typjordlager, se kapitel 2.4 ovan. Typjordlager, tillsammans med jordlagrens egenskaper 
och materialparametrar beskrivs och redovisas även i (SGI, 2022c). 

Nedan beskrivs eventuella funktionsfel, eller underhållsåtgärder som har utförts, under 
perioden som portrycks- och grundvattenmätningarna har pågått.  

3.1 15/700H Grillom 

  

Figur 3-1. Översiktsbild av området kring sektion 15/700H. Gröna punkter illustrerar 
undersökningspunkter. Mörkgrön respektive gul cirkel visar på läget för installerad 
portrycksstation respektive installerat grundvattenrör. 

3.1.1 Topografiska förhållanden 

Området kring sektion 15/700H utgörs av åkermark, där nipan ner mot älven är bevuxen 
med träd och buskar. Markytan vid släntkrön ligger på nivå ca +19 och sluttar ner mot 
älven med lutning mellan ca 1:1,7 och 1:2,7.  

3.1.2 Geologiska förhållanden 

Jordlagren inom sektionen utgörs av ca 5–6 m ”Sand” följt av ca 5–6 m ”Lös silt”. Under 
den lösa silten följer ”Fast silt”, mellan 9 och 12 m tjock, som vilar på fast lagrad 

N 
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”Friktionsjord”. Sonderingar har stannat mot block eller förmodat berg på mellan 20 och 
25 m djup under markytan. 

Geotekniska sonderingar har utförts inom Metodikuppdraget (dnr 1.1-1506-0343). Ca 
100 m uppströms undersökt sektion har hydrogeologiska fältundersökningar utförts, 
inom Grundvattenuppdraget. Båda uppdragen ingår i Skredriskkartering Ångermanälven. 

3.1.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I sektion 15/700H har hydrogeologiska undersökningar utförts, vilka utgörs av 
installation av fyra portrycksmätare och ett grundvattenrör.  

Portrycksmätarna installerades på 5, 7, 9 och 11 meters djup under markytan, med syfte 
att mäta negativa portryck och ge indata till stabilitetsberäkningar och till 
långtidsprognoser för förändrat klimat, år 2100. För att få en helhetsbild av samverkan 
mellan portryck, grundvatten och klimat installerades också ett grundvattenrör på 23,5 
meters djup under markytan. 

3.1.3.1 Portryck 

Installerade portrycksmätare, benämnda 17TY006P1, -Q1, -R1 och -S1 utgörs av typen 
UMS TS1.  

Installationen utfördes 2017-10-10 och efter 2017-11-14 loggades mätvärdena 2 gånger 
per timme. Portrycksstationen avetablerades 2020-08-31. Tabell 3-1 nedan redovisas 
marknivå, installationsdjup och -nivå samt max-, medel- och minvärden för 
portrycksstationen. 
 

Tabell 3-1. Sammanställning av data för installerade portrycksmätare inom sektion 15/700H. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spetsdjup 
[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

17TY006P1 +18,7 +13,7 5,0 34,5 1,4 -7,7 UMS TS1 

17TY006Q1 +18,7 +11,7 7,0 11,3 -32,4 -65,4 UMS TS1  

17TY006R1 +18,7 +9,7 9,0 0,03 -37,9 -58,9 UMS TS1 

17TY006S1 +18,7 +7,7 11,0 -24,3 -37,9 -46,0 UMS TS1 

 

Portrycksmätarna i sektion 15/700H har i perioder visat på automatisk avluftning och då 
redovisat mätvärden på ”999,8 hPa”. Dessa värden, liksom uppenbara felvärden (kraftiga 
spikar) har rensats bort från redovisningen i denna fördjupningsbilaga.  



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning 5-3B 
  1.1-1702-0089 

22 (111) 

Med start i november 2019 och fram till mitten av april 2020 redovisar samtliga mätare 
en markant stigning, där 17TY006P1, -Q1 respektive -S1 visar på samma trend och 
storleksordning på stigning. 17TY006R1 följer trenden, men ligger mellan 5 och 20 kPa 
under resterande mätvärden. Mätvärden från denna period har rensats ut från 
redovisningen i denna fördjupningsbilaga. 

En redovisning av uppmätta max- och minimivärden per år redovisas i Figur 3-2. I Bilaga 
1 redovisas uppmätta och rensade mätvärden över hela mätperioden.  

 

Figur 3-2. Redovisning av uppmätta max- och minimivärden för sektion 15/700H och 
portrycksmätare 17TY006P1, -Q1, -R1 samt -S1, för åren 2017 till 2020. 
 

3.1.3.2 Grundvatten 17TY006G 

Grundvattenrör 17TY006G installerades 2017-10-12. Mätvärden började loggas 1 gång 
per timme 2017-11-07. Grundvattenstationen avetablerades 2020-08-31. SGU har 
därefter tagit över mätningarna i grundvattenröret och döpt om röret till Sollefteå_13. 
Mätvärden efter oktober 2020 kan hämtas från SGU:s hemsida och deras 
kartvisningstjänst för mätstationer inom deras grundvattennät.  
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I Tabell 3-2 nedan redovisas marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och 
minvärden för grundvattenröret. 
 

Tabell 3-2. Sammanställning av data för installerat grundvattenrör inom sektion 15/700H. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (mvp) avser meter vattenpelare.  

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Nivå 
RÖK 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spetsdjup 
[mumy] 

Max 
[mvp] 

Medel 
[mvp] 

Min 
[mvp] 

17TY006G 18,6 +20,7 -4,8 23,5 3,1 2,4 1,7 

 

I Bilaga 2 redovisas uppmätta mätvärden i grundvattenrör 17TY006G (Sollefteå_13) över 
hela mätperioden.  
 

3.2 16/000V Macked 

 

Figur 3-3. Översiktsbild av området kring 16/000V. Gröna punkter illustrerar 
undersökningspunkter i sektionsläget. Mörkgrön cirkel visar ungefärligt läge för SGU:s 
grundvattenrör. 

N 
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3.2.1 Topografiska förhållanden 

Området kring sektion 16/000V utgörs av skog- och åkermark, ställvis förekommer också 
bostadsbebyggelse. Markytans nivå varierar mellan ca +5 och + 10 invid släntkrön. 
Marken sluttar svagt ner mot Ångermanälven, med lutning ca 1:5. 

3.2.2 Geologiska förhållanden 

Sonderingarna som utförts vid MSB:s stabilitetskartering visar att jordlagerföljden utgörs 
av ca 2,5 m ”Sand” följt av ”Lös silt”. Den lösa silten uppgår till ca 20 meters mäktighet. 
Sonderingen har avbrutits på ca 22,5 m djup under markytan utan att stopp har erhållits.  

3.2.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Några hundra meter uppströms sektion 16/000V har SGU installerat ett grundvattenrör, 
benämnt Sollefteå_9 till 75 m djup och röret har installerats i sand, se Figur 3-3.  

3.2.3.1 Grundvatten SGU Sollefteå_9 

Mätningarna har pågått mellan mars och augusti 2016, samt mellan maj och augusti 
2018. Därefter har mätningarna pausats på grund av utrustningsfel och åter påbörjats i 
juni 2020. Mätvärden efter juni 2020 kan hämtas från SGU:s hemsida och deras 
kartvisningstjänst för mätstationer inom deras grundvattennät. 

I Tabell 3-3 nedan redovisas marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och 
minvärden för grundvattenröret. 
 

Tabell 3-3. Sammanställning av data för installerat grundvattenrör inom sektion 16/000V. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (mvp) avser meter vattenpelare.  

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Nivå 
RÖK 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[mvp] 

Medel 
[mvp] 

Min 
[mvp] 

Sollefteå_9 +10,6 +12,1 -15 27,1 1,9 1,0 0,3 

 

I Bilaga 2 redovisas uppmätta mätvärden i grundvattenrör Sollefteå_9 över hela 
mätperioden.  
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3.3 22/000H Sånga Prästbord 

 

Figur 3-4. Översiktsbild av området kring 22/000H. Gröna punkter illustrerar 
undersökningspunkter och mörkgrön ring visar på läget för installerad portrycksstation. 

3.3.1 Topografiska förhållanden 

Inom området vid sektion 22/000H utgörs markförhållandena av relativt tät skog, buskar 
och sly. Markytan vid släntkrön i undersökt sektion ligger på nivå mellan +25 och +29. 
Slänten ner mot Ångermanälven är ca 25 m hög och har en lutning på ca 1:1,8. 

3.3.2 Geologiska förhållanden 

Närmast släntkrön utgörs jordlagerföljden av ca 9 m ”Sand”, följt av 36 m ”Lös silt” enligt 
utförda fältundersökningar. Under silten följer fast lagrad ”Friktionsjord”. Utförda 
hejarsonderingar har stannat mot fast botten på 50 - 52 m djup under markytan. 

Geotekniska och hydrogeologiska fältundersökningar har utförts inom 
Stabilitetsuppdraget. 

3.3.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I sektion 22/000H har hydrogeologiska undersökningar utförts genom installation av fyra 
portrycksmätare i en station nära släntkrön, se Figur 3-4.  

Portrycksmätarna installerades på 10,5, 14,6, 20,7 respektive 27 meters djup under 
markytan, med syfte att mäta positiva portryck och ge indata till stabilitetsberäkningar. 
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Sektionen kan hänföras till konceptuellt portrycksfall 2, se kapitel 2.4.3, då 
jordlagerföljden utgörs av sand som vilar på lös silt, med underkant som ligger under 
älvens nivå, där endast ett grundvattenmagasin förekommer i profilen. En jämförelse 
mellan konceptuell modell och uppmätta värden redovisas i kapitel 4.1.1. 

3.3.3.1 Portryck 20SW006P-R 

Portrycksmätarna inom sektion 22/000H, benämns 20SW006P, -Q, -R och -S och utgörs 
av typen BAT MKIII Vadose.  

Mätningarna påbörjades 2020-01-29 och har huvudsakligen loggat var fjärde timma 
därefter. Portrycksstationen avetablerades i början av augusti 2020. Tabell 3-4 nedan 
redovisas marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och minvärden för 
portrycksstationen. 
 

Tabell 3-4. Sammanställning av data för installerade portrycksmätare inom sektion 22/000H. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

20SW006P +25,15 +14,51 10,54 3,3 2,5 1,7 BAT MKIII 
Vadose 

20SW006Q +25,1 +10,5 14,6 27,5 26,8 25,9 BAT MKIII 
Vadose 

20SW006R +25,0 +4,3 20,7 79,0 78,3 77,2 BAT MKIII 
Vadose 

20SW006S +25,0 -2,0 27,0 134,5 133,7 132,5 BAT MKIII 
Vadose 

 

För portrycksmätarna har inga underhållsåtgärder erfordrats under mätperioden. 
Samtliga spetsar har vacuumkokats innan de installerats i förprylade hål. För 
portrycksmätare 20SW006R och -S har knackning utförts på det övre förlängningsröret i 
samband med installation.  

En redovisning av uppmätta max- och minimivärden per år redovisas i Figur 3-5 nedan. I 
Bilaga 1 redovisas uppmätta och rensade mätvärden över hela mätperioden.  
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Figur 3-5. Redovisning av uppmätta max- och minimivärden för sektion 22/000H och 
portrycksmätare 20SW006P, -Q, -R och -S. 
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3.4 25/700V Sånga Ås 

 

Figur 3-6. Översiktsbild av området kring 25/700V. Gröna punkter illustrerar 
undersökningspunkter och mörkgrön ring visar på läget för installerad portrycksstation. 

3.4.1 Topografiska förhållanden 

Markens beskaffenhet kring sektion 25/700V utgörs av träd och buskar och gles 
bostadsbebyggelse. Markytans nivå ligger vid släntkrön på mellan +27 och +29. Slänten 
lutar ner mot älven med lutning ca 1:3,5. 

3.4.2 Geologiska förhållanden 

Jordlagren inom sektion 25/700V utgörs överst av en ca 6 m mäktig ”Sand”, följt av ett ca 
35 m mäktigt lager av ”Fast silt”. Under den fasta silten vilar en ”Lös silt”, ca 7,5 m tjock, 
på ”Friktionsjord” där sonderingarna trängt ned som mest 5,5 m.  

En utförd hejarsondering i samma punkt intill släntkrön har utförts ned till ca 48 meters 
djup.  

Geotekniska och geohydrologiska fältundersökningar har utförts inom 
Stabilitetsuppdraget. I sektion 25/700V har tidigare fältundersökningar gjorts inom 
ramen av MSB:s stabilitetskartering. 

N 
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3.4.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Inom sektion 25/700V har fyra portrycksmätare installerats i en station nära släntkrön, 
se Figur 3-6.  

Mätarna installerades på 10,5, 14,5, 18,5 respektive 25,5 m djup i syfte att mäta positiva 
portryck och ge indata till Stabilitetsuppdraget. 

Sektionen kan hänföras till konceptuellt portrycksfall 2, se kapitel 2.4.3, då 
jordlagerföljden utgörs av sand som vilar på lös silt, med en underkant som ligger under 
älvens nivå, där endast ett grundvattenmagasin förekommer i profilen. En jämförelse 
mellan konceptuell modell och uppmätta värden redovisas i kapitel 4.1.2.  

3.4.3.1 Portryck 20SW018P-S 

Portrycksmätarna inom sektionen benämns 20SW018P, -Q, -R och -S och utgörs av 
modellen BAT MKIII Vadose. 

Mätningarna påbörjades 2020-02-06, med automatisk loggning var fjärde timme. 
Portrycksstationen avetablerades i början på augusti 2020. Tabell 3-5 nedan redovisar 
marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och minvärden för 
portrycksstationen. 

Tabell 3-5. Sammanställning av data för installerade portrycksmätare i sektion 25/700H. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

20SW018P +27,4 +16,9 10,5 23,0 21,2 19,0 BAT MKIII 
Vadose 

20SW018Q +27,3 +12,8 14,5 50,6 48,7 46,4 BAT MKIII 
Vadose 

20SW018R +27,3 +8,8 18,5 74,9 73,2 70,9 BAT MKIII 
Vadose 

20SW018S +27,3 +1,8 25,5 128,1 126,6 124,5 BAT MKIII 
Vadose 

 

Inga underhållsåtgärder har erfordrats under mätperioden för någon av 
portrycksmätarna i sektionen. Samtliga spetsar har vacuumkokats innan installation i 
förprylade hål. 

En redovisning av uppmätta max- och minimivärden per år redovisas i Figur 3-7 nedan. I 
Bilaga 1 redovisas uppmätta och rensade mätvärden över hela mätperioden.  
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Figur 3-7. Redovisning av uppmätta max- och minimivärden för sektion 25/700V och 
portrycksmätare 20SW018P, -Q, -R och -S. 
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3.5 26/200H Para 

 

Figur 3-8. Översiktsbild över området vid sektion 26/200H. Gröna punkter illustrerar 
undersökningspunkter. Gul ring visar på läget för installerat grundvattenrör. De mörkgröna 
ringarna visar på läget för installerade portrycksstationer, där den västra ringen visar 
portrycksstation installerad inom Grundvattenuppdraget och den östra ringen motsvarande för 
Stabilitetsuppdraget. 

3.5.1 Topografiska förhållanden 

Kring sektion 26/200H utgörs markens beskaffenhet vid släntkrön av åkermark. Cirka 
100 m bakom släntkrön passerar länsväg 335, huvudsakligen parallellt med älvnipan. 
Slänten ned mot Ångermanälven är beväxt med buskar och träd.  

Markytan ligger vid släntkrön på nivå ca +30 à 35. Slänten lutar med lutning ca 1:2,3 ned 
mot en ca 30 m bred platå intill älven.  

3.5.2 Geologiska förhållanden 

Jordlagerföljden inom sektion 26/200H utgörs huvudsakligen av en mellan 8 och 11 m 
mäktig ”Fast silt”, följt av en upp till ca 14 m ”Lös silt”. Under den lösa silten följer 
”Friktionsjord”. Platån intill älven utgörs av en ca 7 m mäktig ”Sand”, som vilar på 
”Friktionsjord”.  

Utförda hejarsonderingar har stoppat mot fast botten, block eller förmodat berg på 
mellan ca 20 och 35 m djup.  

N 



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning 5-3B 
  1.1-1702-0089 

32 (111) 

Geotekniska fältundersökningar har utförts inom Metodikuppdraget, 
Grundvattenuppdraget samt inom Stabilitetsuppdraget. Installation av portrycksmätare 
och grundvattenrör har utförts inom Grundvattenuppdraget. Sektionen har därefter 
kompletterats med djupare liggande portrycksmätare inom Stabilitetsuppdraget. 

Sektionen kan hänföras till konceptuellt portrycksfall 1, se kapitel 2.4.2, då 
jordlagerföljden utgörs av fast silt som vilar på lös silt ovan friktionsjord vars överkant 
ligger i nivå med älven. Den fasta silten och friktionsjordens överkant möjliggör negativa 
portryck. En jämförelse mellan konceptuell modell och uppmätta värden redovisas i 
kapitel 4.1.3.  

3.5.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Hydrogeologiska undersökningar har utförts i olika omgångar inom sektionen.  

Den första hydrogeologiska fältinsatsen gjordes i slutet av 2017 inom 
Grundvattenuppdraget, då ett grundvattenrör och fyra portrycksmätare installerades i en 
station. Grundvattenröret installerades på 35 meters djup under markytan. De fyra 
portrycksmätarna installerades på 3, 5, 7 respektive 9 meters djup, med syfte att mäta 
negativa, ytliga portryck i slänten.  

Sektionen kompletterades i början av 2020 inom Stabilitetsuppdraget genom att 
ytterligare tre portrycksmätare installerades i samma punkt, i syfte att mäta även positiva 
portryck mot djupet. De nya mätarna installerades på 13,6, 17,4 respektive 22,7 meters 
djup.  

3.5.3.1 Portryck 17TY007P-S och 20SW030P-R  

Portrycksmätarna som installerades inom Grundvattenuppdraget benämns 17TY007P1, - 
Q, -R1 samt -S1 och utgörs av typen UMS TS 1. Mätningar påbörjades i 2017-11-14, med 
automatisk loggning 1 respektive 2 gånger per timme.  

De portrycksmätare som installerades inom Stabilitetsuppdraget utgörs av modellen BAT 
MKIII Vadose och benämns 20SW030P, -Q, -R. Mätningarna i dessa påbörjades i slutet 
av januari 2020, med automatisk loggning var fjärde timme.  

Mätningarna av portryck i sektion 26/200H fortsätter fram till halvårsskiftet 2021 i ett 
separat SGI-uppdrag för långtidsmätning, ”Portryck i siltslänter” (dnr. 1.1-2009-0631). 

Tabell 3-6 nedan redovisar marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och 
minvärden för portrycksstationen. 
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Tabell 3-6. Sammanställning av data för installerade portrycksmätare i sektion 26/200H. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

17TY007P1 +32,6 +29,6 3,0 -0,8 -26,2 -33,7 UMS TS1 

17TY007Q1 +32,6 +27,6 5,0 -27,1 -31,2 -37,0 UMS TS1 

17TY007R1 +32,6 +25,6 7,0 -15,7 -21,0 -25,7 UMS TS1 

17TY007S1 +32,6 +23,6 9,0 2,2 -3,4 -9,6 UMS TS1 

20SW030P +34,4 +20,8 13,6 27,9 22,8 17,9 BAT MKIII 
Vadose 

20SW030Q +34,4 +17,0 17,4 63,8 58,5 54,7 BAT MKIII 
Vadose 

20SW030R +34,4 +11,7 22,7 -19,4 -21,9 -24,4 BAT MKIII 
Vadose 

 

Portrycksmätarna som installerats inom Grundvattenuppdraget har i perioder visat på 
automatisk avluftning och då redovisat mätvärden på ”999,8 hPa”. Dessa värden, liksom 
uppenbara felvärden (kraftiga spikar) har rensats bort från redovisningen i denna 
fördjupningsbilaga. Den ytliga portrycksmätaren, 17TY007P1 installerad på 3 m djup, 
visar på störst variationsbredd och har minst sammanhängande mätserie. 

I slutet av februari 2020 visade mätvärden på atmosfärs- och portryck en tendens att 
spegla varandra i Stabilitetsuppdragets portrycksmätare 20SW030P respektive -Q. I 
mitten av mars avluftades spetsarna och nålarna på givarna byttes ut. Därefter återgick 
värdena för spetsarna till det normala. I slutet av april 2020 visade 20SW030Q 
fortfarande en tendens till spegling mellan atmosfärs- och portryck, varför åtgärden 
utfördes igen. I redovisningen har mätvärden i anslutning till åtgärderna rensats bort. 
Samtliga spetsar i portrycksstation 20SW030 har vacuumkokats innan installation i 
förprylade hål. För portrycksmätare 20SW030Q och -R har knackning utförts på det övre 
förlängningsröret i samband med installation. 

En redovisning av uppmätta max- och minimivärden per år redovisas i Tabell 3-9 nedan. 
I Bilaga 1 redovisas uppmätta och rensade mätvärden över hela mätperioden.  
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Figur 3-9. Redovisning av uppmätta max- och minimivärden för sektion 26/200H och 
portrycksmätare 17TY007P1, -Q1, -R1 och -S1 respektive 20SW030P, -Q och -R. 
 

3.5.3.2 Grundvatten 17TY007G 

Inom Grundvattenuppdraget installerades ett grundvattenrör, benämnt 17TY007G. 
Mätningarna påbörjades i 2017-11-07 och pågick inom ramen för detta uppdrag fram till 
halvårsskiftet 2020, då loggern avetablerades. SGU har därefter tagit över mätningarna i 
grundvattenröret och döpt om röret till Sollefteå_14. Mätvärden efter oktober 2020 kan 
hämtas från SGU:s hemsida och deras kartvisningstjänst för mätstationer inom deras 
grundvattennät.  

I Tabell 3-7 nedan redovisas marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och 
minvärden för grundvattenröret. 
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Tabell 3-7. Sammanställning av data för installerat grundvattenrör i sektion 26/200H. (m) avser 
enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (mvp) avser meter vattenpelare. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Nivå 
RÖK 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[mvp] 

Medel 
[mvp] 

Min 
[mvp] 

17TY007G +33,8 +34,7 -1,3 35,1 6,1 5,3 4,7 

 

I Bilaga 2 redovisas uppmätta mätvärden för grundvattenrör 17TY007G (Sollefteå_14) 
över hela mätperioden. 
 

3.6 28/500V Klovsta 

 

Figur 3-10. Översiktsbild över området vid sektion 28/500V (på södra sidan älven). Gröna 
punkter illustrerar undersökningspunkter och mörkgrön ring visar på läget för installerad 
portrycksstation. 

3.6.1 Topografiska förhållanden 

Marken vid släntkrön intill sektion 28/500V utgörs huvudsakligen av åker- och 
jordbruksmark. Slänten ned mot älven är beväxt med träd och buskar. 

Vid släntkrön ligger marknivån på ca +43 och slänten lutar därefter ned mot älven med 
lutning ca 1:2,3.  

N 
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3.6.2 Geologiska förhållanden 

Jordlagerföljden i undersökt sektion 28/500V utgörs av ca 6 m ”Sand” som följs av ett 3 
m tjockt lager ”Fast silt”. Därunder följer ett ca 10 m mäktigt lager av ”Lös silt”, som vilar 
på ett mellan 1 och 2 m tunt lager av ”Fast silt” ovan underliggande ”Friktionsjord”.  

Utförda hejarsonderingar har stannat mot fast botten på mellan 20 och 33 m djup.  

Geotekniska fältundersökningar utfördes inom Stabilitetsuppdraget. 

3.6.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Hydrogeologiska undersökningar har utförts vid släntkrön, genom installation av fyra 
portrycksspetsar i en station. 

Mätarna installerades på 6, 10,1, 13,6 och 17,2 m djup under markytan, med syfte att 
mäta både negativa och positiva portryck.  

Sektionen kan hänföras till konceptuellt portrycksfall 1, se kapitel 2.4.2, då 
jordlagerföljden utgörs av fast silt som vilar på lös silt med en underkant som ligger högt 
upp i slänten. Den fasta siltens och friktionsjordens överkant möjliggör en profil med två 
grundvattenmagasin. En jämförelse mellan konceptuell modell och uppmätta värden 
redovisas i kapitel 4.1.4 

3.6.3.1 Portryck 20SW022P-S 

Portrycksmätarna inom sektion 28/500V benämns 20SW022P, -Q, -R och -S. De utgörs 
av typen BAT MKIII Vadose.  

Portrycksmätningarna påbörjades i februari 2020, med automatisk loggning var fjärde 
timme. Portrycksstationen avetablerades vid halvårsskiftet 2020. Tabell 3-8 nedan 
redovisar marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och minvärden för 
portrycksstationen. 

Tabell 3-8. Sammanställning av data för installerade portrycksmätare i sektion 28/500V. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

20SW022P +43,3 +37,3 6,0 -0,7 -14,8 -20,1 BAT MKIII 
Vadose 

20SW022Q +43,3 +33,2 10,1 50,6 48,7 46,4 BAT MKIII 
Vadose 

20SW022R +43,3 +29, 7 13,6 54,8 52,8 50,0 BAT MKIII 
Vadose 

20SW022S +43,3 +26,1 17,2 19,3 15,6 13,5 BAT MKIII 
Vadose 
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För de mittersta portrycksmätarna, 20SW022Q respektive -R, visade portryck och 
atmosfärstryck i slutet av februari 2020 en tendens att spegla varandra. Spetsarna 
avluftades i mitten på mars, samtidigt som givarnas nålar byttes ut. Samma tendens 
visade mätare 20SW022S i slutet av april, varpå spetsen avluftades och givarens nål 
byttes ut. Den ytligaste portrycksmätaren 20SW022P visade ett markant stigande 
portryck i mitten på april 2020. I slutet av april avluftades spetsen och ”flushades”, varpå 
portrycket steg med ca 1 meter vattenpelare. I mitten på maj samma år utfördes samma 
åtgärd, därefter visade portrycken liknande värden som innan den första åtgärden. 
Samtliga spetsar har vacuumkokats innan installation i prylade hål. 

En redovisning av uppmätta max- och minimivärden redovisas i Figur 3-11. I Bilaga 1 
redovisas uppmätta mätvärden över hela mätperioden.  

 

Figur 3-11. Redovisning av uppmätta max- och minimivärden för sektion 28/500V och 
portrycksmätare 20SW022P, -Q, -R och -S. 
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3.7 30/500H Västerstrinne 

 

Figur 3-12. Översiktsbild över området kring sektion 30/500H. Gröna punkter illustrerar 
undersökningspunkter och gul ring visar på läget för installerat grundvattenrör. 

3.7.1 Topografiska förhållanden 

Vid sektion 30/500H utgörs markförhållandena till stora delar av träd, buskar och sly, 
såväl vid släntkrön som längs släntytan. Ställvis finns åker- och jordbruksmark närmast 
intill släntkrön. Ovan och i slänten finns bostadshus, med en enklare tillfartsväg till 
fastigheterna.  

Släntkrön ligger på nivå ca +50 och lutar på en sträcka om ca 80 m med lutning ca 1:8. 
Från nivå ca +40 lutar slänten därefter med lutning ca 1:3 ner mot älven. Närmast älven 
finns en svagt lutande platå, se Figur 3-12. 

Marken kring sektion 30/500H visar tydliga tecken på deformationer genom i slänten 
nedrasat jordmaterial, liksom lutande träd och växtlighet.  

3.7.2 Geologiska förhållanden 

I sektionen utgörs jordlagren överst av ett tunt lager ”Sand” som vilar på ett mellan 2 och 
3 m lager ”Fast silt”. Därunder följer ett upp till 6 m tjockt lager av ”Lös silt”, som vilar på 
ett ca 2 m lager av ”Fast silt” ovan ”Friktionsjord”. I landtungan närmast älven utgörs 
jordlagren överst av ca 5 m ”Sand”.  

Geotekniska fältundersökningar har utförts inom Stabilitetsuppdraget. 

N 
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3.7.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I sektion 30/500H har ett grundvattenrör installerats intill älvens strandkant. Röret är 
installerat till 12,8 m djup, med syfte att mäta älvens vattennivå.  

3.7.3.1 Grundvatten 19TY030G 

Grundvattenröret benämns 19TY030G och installerades inom Stabilitetsuppdraget. 
Mätningarna påbörjades i december 2019, med automatisk loggning var fjärde timme, 
och avetablerades vid halvårsskiftet 2020. SGU har därefter tagit över mätningarna i 
grundvattenröret och döpt om röret till Sollefteå_11. Mätvärden efter oktober 2020 kan 
hämtas från SGU:s hemsida och deras kartvisningstjänst för mätstationer inom deras 
grundvattennät. 

Tabell 3-9 nedan redovisar marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och 
minvärden för portrycksstationen. 
 

Tabell 3-9. Sammanställning av data för installerat grundvattenrör i sektion 30/500H. (m) avser 
enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (mvp) avser meter vattenpelare. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Nivå 
RÖK 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[mvp] 

Medel 
[mvp] 

Min 
[mvp] 

19TY030G +9,4 +10,6 -1,7 12,8 2,7 1,7 0,3 

 

I Bilaga 2 redovisas uppmätta mätvärden för grundvattenrör 19TY030G (Sollefteå_11) 
över hela mätperioden. 
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3.8 31/300H Mångrav 

 

Figur 3-13. Översiktsbild över området vid sektion 31/300H (på norra sidan älven). Gröna 
punkter illustrerar undersökningspunkter. Mörkgrön cirkel visar på läget för installerad 
portrycksstation och gul ring visar på läget för installerat grundvattenrör. 

3.8.1 Topografiska förhållanden 

Markens beskaffenhet kring sektion 31/300H utgörs huvudsakligen av träd, buskage och 
sly, ställvis förekommer öppna gräsbevuxna ytor. Norr om släntkrön förekommer 
åkermark och det finns bebyggelse både vid släntkrön och nere i släntfot.  

Markytan vid släntkrön ligger relativt plan på nivå ca +42. Slänten har en lutning om ca 
1:1,8 ner till nivå ca +10 vid släntfot, där en ca 30 m bred platå finns.  

3.8.2 Geologiska förhållanden 

Jordlagerföljden utgörs enligt utförda undersökningar överst av en upp till ca 9 m mäktig 
”Sand”, följt av ett 3 m tjockt lager av ”Fast silt”. Under den fasta silten vilar en ca 10 m 
mäktig ”Lös silt”. Den lösa silten övergår i ett ca 3 m tjockt lager av ”Fast silt” ovan 
”Friktionsjord”. Platån närmast älven utgörs i ytan av en ca 6 m mäktig ”Sand”.  

Utförda sonderingar har stannat mot fast botten på mellan 25 och 28 m djup.  

I sektion 31/300H har geotekniska fältundersökningar utförts inom Stabilitetsuppdraget. 

N 
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3.8.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I sektion 31/300H har grundvattenrör och portryckspetsar installerats inom 
Stabilitetsuppdraget (dnr. 1.1-1812-0755). Portrycksmätarna installerades i en station 
intill släntkrön på 7,6, 13,6, 17 respektive 20,6 m under markytan, med syfte att mäta 
både positiva och negativa portryck i slänten. Grundvattenröret installerades i 
genomsläpplig jord, i platån närmast älven, med spetsen på djup 12,7 m under markytan, 
motsvarande nivå -3,4, med syfte att mäta älvens nivå.  

Sektionen kan hänföras till konceptuellt portrycksfall 1, se kapitel 2.4.2, då 
jordlagerföljden utgörs av fast silt som vilar på lös silt med en underkant som ligger över 
älvens nivå. En jämförelse mellan konceptuell modell och uppmätta värden redovisas i 
kapitel 4.1.5.  

3.8.3.1 Portryck 20SW034P-S 

Portrycksmätarna benämns 20SW034P, -Q, -R och -S och är av typen BAT MKIII Vadose. 
Mätningar av dessa spetsar har utförts under perioden 2020-01-30 till 2020-06-30, med 
loggning av värden var fjärde timme. Portrycksmätarna har därefter avinstallerats. Tabell 
3-10 nedan redovisar marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och minvärden 
för portrycksstationen. 
 

Tabell 3-10. Sammanställning av data för installerade portrycksmätare i sektion 31/300H. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

20SW034P +41,9 +34,3 7,6 -30,9 -32,8 -33,9 BAT MKIII 
Vadose 

20SW034Q +41,8 +28,2 13,6 -3,5 1,1 -1,0 BAT MKIII 
Vadose 

20SW034R +43,4 +26,4 17,0 34,4 31,8 29,6 BAT MKIII 
Vadose 

20SW034S +42,0 +21,4 20,6 50,4 48,0 45,9 BAT MKIII 
Vadose 

 

Från slutet av februari 2020 och fram till slutet av mars visade mätare 20SW034P en 
tendens till ett markant stigande portryck. I slutet av mars avluftades och ”flushades” 
spetsen. Efter en dryg månad fortsatte portrycket att stiga igen, varefter 
underhållsåtgärden upprepades. Mätvärden som har registrerats mellan 7 mars och 6 
april, respektive 15 maj och 17 juni 2020 har inte tagits med i redovisningen i denna 
fördjupningsbilaga. Samtliga spetsar har vacuumkokats före installation i prylade hål. För 
portrycksmätare 20SW034R och -S har knackning utförts på det övre förlängningsröret i 
samband med installation. 
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En redovisning av uppmätta max- och minimivärden redovisas i Figur 3-14 nedan. I 
Bilaga 1 redovisas uppmätta och rensade mätvärden över hela mätperioden.  

 

Figur 3-14. Redovisning av uppmätta max- och minimivärden för sektion 31/300H och 
portrycksmätare 20SW034P, -Q, -R och -S.  
 

3.8.3.2 Grundvatten 19TY035G 

Grundvattenröret i sektion 31/300H benämns 19TY035G och installerades 2019-12-10 
med automatisk loggning var fjärde timme. Mätningarna avslutades och grundvattenröret 
avetablerades 2020-06-30, då också grundvattenröret avetablerades. SGU har därefter 
tagit över mätningarna i grundvattenröret och döpt om röret till Sollefteå_12. Mätvärden 
efter oktober 2020 kan hämtas från SGU:s hemsida och deras kartvisningstjänst för 
mätstationer inom deras grundvattennät. Tabell 3-11 nedan redovisar marknivå, 
installationsdjup och -nivå, max-, medel- och minvärden för grundvattenröret. 
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Tabell 3-11. Sammanställning av data för installerat grundvattenrör i sektion 31/300H. (m) avser 
enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (mvp) avser meter vattenpelare. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Nivå 
RÖK 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[mvp] 

Medel 
[mvp] 

Min 
[mvp] 

19TY035G +9,3 +10,3 -3,4 12,7 2,6 1,8 0,6 

 
I Bilaga 2 redovisas uppmätta mätvärden för grundvattenrör 19TY035G (Sollefteå_12) 
över hela mätperioden. 
 

3.9 33/600V Väst Nyland 

 

Figur 3-15. Översiktsbild över området vid sektion 33/600V (på södra sidan älven). Gröna 
punkter illustrerar undersökningspunkter och mörkgrön ring visar på läget för installerad 
portrycksstation. 

3.9.1 Topografiska förhållanden 

Kring sektion 33/600V utgörs marken huvudsakligen av buskage och mindre träd. Här 
finns enstaka bostäder och byggnader vid släntkrön.  

Slänten lutar ner mot älven i etapper. Från nivå +32 lutar den på en sträcka om ca 80 m 
ner till nivå ca +32, därefter ner till ca +25 på en sträcka om 30 m, motsvarande en 

N 
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lutning på 1:2,9 à 1:3. Därefter förekommer en ca 20 m bred platå innan slänten lutar ner 
mot älvkanten, med lutning ca 1:1,2.  

I sektion 33/600V har ett tidigare skred skett, under våren 2018, se Figur 3-15.  

3.9.2 Geologiska förhållanden 

I sektion 33/600V utgörs jordlagerföljden generellt av ett tunt lager ”Sand”, följt av 3 m 
”Fast silt” som vilar på ”Lös silt”. Därunder följer ett ca 3 m tunt lager ”Fast silt” ovan 
”Friktionsjord”.  

Hejarsondering har utförts ner till ca 22 m djup under markytan och stannat mot fast 
botten.  

Geotekniska fältundersökningar har utförts inom Metodikuppdraget och 
Grundvattenuppdraget. Fältundersökningar har också utförts av MSB under 2006. 

3.9.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I slutet av 2017 installerades fyra portrycksmätare i en station i sektion 33/600V, med 
syfte att fånga upp negativa portryck. Mätarna installerades på 5, 7, 9 respektive 11 
meters djup under markytan.  

3.9.3.1 Portryck 17TY008P-S 

Portrycksmätarna installerades inom Grundvattenuppdraget och benämndes 
17TY008P1, -Q1, -R1 samt -S1. Mätarna utgjordes av typen UMS TS1 och mätningarna 
påbörjades i 2017-11-14, med automatisk loggning varje halvtimme. Portrycksstationen 
avetablerades i augusti 2020, efter att mätarna uppvisat dålig funktion sedan start. Tabell 
3-12 redovisar marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och minvärden för 
portrycksstationen. 
 

Tabell 3-12. Sammanställning av data för installerade portrycksmätare i sektion 33/600V. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

17TY008P1 +26.8 +21,8 5,0 - - - UMS TS1 

17TY008Q1 +26.8 +19,8 7,0 - - - UMS TS1 

17TY008R1 +26.8 +17,8 9,0 56,1 34,2 21,2 UMS TS1 

17TY008S1 +26.8 +15,8 11,0 21,1 7,8 -7,4 UMS TS1 
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De två ytliga portrycksmätarna, 17TY008P1 respektive 17TY008Q1, har inte fungerat 
under något tillfälle under mätperioden, trots att installationen gjordes enligt föreskrivna 
instruktioner. Mätvärdena för de djupare liggande portrycksmätarna, 17TY008R1 och 
17TY008S1, har rensats från uppenbara felaktiga värden, främst för de tillfällen där 
registrerade värden uppgår till ”999,8 hPa”, vilket indikerar försök till avluftning.  

En redovisning av uppmätta max- och minimivärden per år för portrycksmätare 
17TY008R1 och -S1 redovisas i nedan. I Bilaga 1 redovisas uppmätta och rensade 
mätvärden över hela mätperioden.  

 

Figur 3-16. Redovisning av uppmätta max- och minimivärden för sektion 33/600V och 
portrycksmätare 17TY008R1 respektive -S1. 
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3.10 36/900H Skedomsmon 

 

Figur 3-17. Översiktsbild över området vid sektion 36/900H. Gröna punkter illustrerar 
undersökningspunkter och mörkgrön ring visar på läget för installerad portrycksstation. 

3.10.1 Topografiska förhållanden 

Markförhållandena bakom/ovanför släntkrön vid sektion 36/900 utgörs av 
bostadsbebyggelse, med gräsmattor, enstaka träd och buskar. Slänten ner mot älven är 
beväxt med träd.  

Marknivå vid släntkrön ligger på nivå ca +50, och slänten lutar ner mot älven med lutning 
ca 1:1,7 à 1:1,8.  

3.10.2 Geologiska förhållanden 

Jordlagerföljden i genomförda undersökningspunkter inom sektion 36/900H utgörs från 
markytan av en upp till ca 6 m mäktig ”Sand”. Därunder följer ett mellan 2 och 5 m tjockt 
lager av ”Fast silt”, ovan upp till ca 16 m mäktig ”Lös silt”.  

Utförda hejarsonderingar har stannat mot fast botten eller block, på djup mellan 25 och 
28 m under markytan.  

Fältundersökningar utfördes inom Stabilitetsuppdraget. 

N 
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3.10.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I början av 2020 installerades fyra portrycksmätare i en station vid släntkrön i sektion 
36/900H, med syfte att mäta positiva portryck. Mätarna installerades på 7,5, 13, 17,5 
respektive 20,6 m djup under markytan. 

Sektionen kan hänföras till konceptuellt portrycksfall 1, se kapitel 2.4.2, då 
jordlagerföljden utgörs av fast silt som vilar på lös silt med en underkant som ligger 
ovanför Ångermanälvens vattenyta. Den fasta silten och friktionsjordens överkant 
möjliggör en profil med två grundvattenmagasin. En jämförelse mellan konceptuell 
modell och uppmätta värden redovisas i kapitel 4.1.6. 

3.10.3.1 Portryck 20SW045P-S 

Portrycksmätarna installerades inom Stabilitetsuppdraget och benämndes efter närmast 
liggande undersökningspunkt; 20SW045P, -Q, -R samt -S. Portrycksmätarna utgörs av 
modellen BAT MKIII Vadose.  

Mätningarna påbörjades i januari 2020, med automatisk loggning var fjärde timme. 
Sedan halvårsskiftet 2020 fortsätter mätningar och uppföljning av portrycken i sektion 
36/900H inom uppdrag ”Portryck i siltslänter” (dnr. 1.1-2009-0631).  

Tabell 3-13 nedan redovisar marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och 
minvärden för portrycksstationen. 
 

Tabell 3-13. Sammanställning av data för installerade portrycksmätare i sektion 36/900H. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

20SW045P +50,2 +42,7 7,5 7,8 1,0 -3,4 BAT MKIII 
Vadose 

20SW045Q +50,3 +37,3 13,0 56,3 49,8 46,0 BAT MKIII 
Vadose 

20SW045R +50,4 +32,9 17,5 91,9 86,0 83,0 BAT MKIII 
Vadose 

20SW045S +50,3 +29,7 20,6 73,0 68,9 66,9 BAT MKIII 
Vadose 

 

Portrycksspetsarna i sektion 36/900H har inte erfordrat någon underhållsåtgärd. 
Installation har utförts i prylade hål, men ingen vacuumkokning av spetsar har gjorts före 
installationen. 

En redovisning av uppmätta max- och minimivärden per år redovisas i Figur 3-18 nedan. 
I Bilaga 1 redovisas uppmätta mätvärden över hela mätperioden fram till halvårsskiftet 
2020.  
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Figur 3-18. Redovisning av uppmätta max- och minimivärden för sektion 36/900H och 
portrycksmätare 20SW045p, -Q, -R och -S. 
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3.11 37/600H Nipuddsvägen 

 

Figur 3-19. Översiktsbild över området kring sektion 37/600H. Gröna punkter illustrerar 
undersökningspunkter utförda inom Westerberg et al. (2014). Mörkgrön ring visar på ungefärligt 
läge för tidigare installerade portrycksstationer och gul ring visar ungefärligt läge på installerat 
grundvattenrör. 

3.11.1 Topografiska förhållanden 

Markförhållandena kring sektion 37/600H utgörs bakom/ovanför släntkrön 
huvudsakligen av samlad villabebyggelse med hårdgjorda ytor och gräsmattor. I slänten 
ner mot älven växer träd, sly och buskar. Vid släntfoten breder ett större gräsbevuxet 
område ut sig, som används till campingverksamhet  

Vid släntkrönet är markytan relativt plan, på nivå +50 à +50,5. Slänten lutar ca 1:1,4 ner 
till nivå +7 där platån vid släntfoten tar vid. 

3.11.2 Geologiska förhållanden 

Enligt de utförda undersökningarna utgörs jordlagerföljden från ovan av ca 5 m ”Sand”, 
följt av 5 till 7 m ”Fast silt”. Därunder följer en mellan 6 och 14 m mäktig ”Lös silt”. 
Under den lösa silten följer ett mellan 2 och 3 m lager av ”Fast silt” ovan friktionsjord. I 
platån intill älven utgörs jordlagerföljden huvudsakligen av ”Sand”. 

Geotekniska fältundersökningar har bland annat utförts av (Westerberg et al., 2014).  
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3.11.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I november 2009 installerades ett tjugotal portrycksmätare inom sektion 37/600H, med 
syfte att ge mer kunskap om negativa portrycksförhållanden i silt över lång tid. Mätarna 
installerades vid släntkrön, huvudsakligen på djup 2, 4, 6, 10, 14/15, 19/21 m under 
markytan. Av dessa mätare är det främst spetsar som har installerats i stationerna R1, R2 
och R3 som visat god funktion över tid.  

3.11.3.1 Portryck R1, R2 och R3 

Portrycksstation R1, R2 och R3 installerades inom ramen för uppdraget som utfördes av 
Westerberg et al. (2014) och benämns i Tabell 3-14 som mätstationens namn följt av 
bindestreck och mätarens installationsdjup. Utöver dessa mätare installerades också två 
mätare i punkt R5 och tre ytliga portrycksmätare, R12, R13 respektive R15. Dessa fem 
mätare uppvisade dålig funktion. Portrycksmätarna utgjordes av typen BAT Vadose, 
förutom två mätare i station R1 som utgjordes av BAT HD respektive BAT Standard. 
Mätningarna påbörjades i november 2009 och avetablerades under 2016 och 2017. 

Inom SGI:s deluppdrag inom Skredriskkartering Ångermanälven, Förstudie 
prognostisering av grundvattennivåer (dnr. 1.1-1506-0343), installerades tolv 
portrycksmätare av typ UMS TS1 i två omgångar, i syfte att jämföra resultat med tidigare 
installerade BAT-spetsar. Dessa spetsar redovisas inte i denna bilaga med hänsyn till 
korta mätserier. I samband med mätning i dessa spetsar valdes att installera UMS-mätare 
i Grundvattenuppdraget.  

Mellan år 2014 och 2017 omhändertogs data från portrycksspetsarna vid sektion 
37/600H (Nipuddsvägen) inom uppdrag ”15306 – Data från långtidsmätningar i 
siltslänter” (d.nr. 1.1-1404-0295). Portrycksspetsarna avetablerades i november 2018. 

Tabell 3-14 nedan redovisar marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och 
minvärden för portrycksmätare installerade i punkterna R1, R2 och R3 i sektionen. 
Övriga mätare redovisas inte i denna fördjupningsbilaga. 

Läsaren hänvisas också till (Westerberg et al. (2014) för redovisning av mätvärden.  
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Tabell 3-14. Sammanställning av data från ett urval av installerade portrycksmätare inom sektion 
37/600H. (m) avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser 
kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

R1-2 +50 +48 2 2,3 -1,2 -3,7 BAT Vadose  

R1-4 +50 +46 4 -4,7 -9,9 -13,2 Bat Vadose 

R1-6 +50 +44 6 -3,7 -9,8 -15,8 Bat Vadose 

R1-10 +50 +40 10 -29,2 -31,2 -32,6 Bat Vadose 

R1-19 +50 +30 19 2,5 -5,7 -14,5 Bat HD 

R2-2 +50,3 +48,3 2 0,3 -2 -5,0 Bat Vadose 

R2-4 +50,3 +46,3 4 -4,8 -13,7 -18,3 Bat Vadose 

R2-6 +50,3 +44,3 6 -9,5 -12,9 -16,8 Bat Vadose 

R2-10 +50,3 +40,3 10 -1,6 -10,8 -20,0 Bat Vadose 

R2-21 +50,3 +29,3 21 -18,4 -20,9 -23,2 Bat Vadose 

R3-2 +50,3 +48,3 2 1,7 -2,1 -5,6 Bat Vadose 

R3-4 +50,3 +46,3 4 -5,4 -9,7 -13,5 Bat Vadose 

R3-6 +50,3 +44,3 6 -0,3 -7,1 -12,2 Bat Vadose 

R3-10 +50,3 +40,3 10 1,1 -6,1 -11,5 Bat Vadose 

R3-21 +50,3 +29,3 21 -4,4 -7,7 -9,8 Bat Vadose 
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3.11.3.2 Grundvatten SGU Sollefteå_10 

Vid släntfoten i sektion 37/600H har SGU installerat ett grundvattenrör som benämns 
Sollefteå_10. Mätningarna i röret har pågått mellan mars till augusti 2016 och därefter 
från maj 2017. Mätning pågår fortfarande och mätvärden kan hämtas från SGU:s 
hemsida och deras kartvisningstjänst för mätstationer inom deras grundvattennät. 

Tabell 3-15 nedan redovisar marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och 
minvärden för grundvattenröret. 
 

Tabell 3-15. Sammanställning av data för installerat grundvattenrör i sektion ca 37/600H. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Nivå 
RÖK 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[m] 

Medel 
[m] 

Min 
[m] 

Sollefteå_10 +6,4 +7,1 -68 75 3,6 2,4 1,4 

 

I Bilaga 2 redovisas uppmätta värden för grundvattenrör Sollefteå_10 över hela 
mätperioden.  
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3.12 40/700H Remsle 13:13 

 

Figur 3-20. Översiktsbild över området vid sektion 40/700H. Gröna punkter illustrerar 
undersökningspunkter i sektionsläget. Gul ring visar på läget för installerat grundvattenrör och 
mörkgrön ring visar läget för installerad portrycksstation. 

3.12.1 Topografiska förhållanden 

Markförhållandena bakom/ovanför släntkrön i sektion 40/700H består av en 
deponianläggning, med öppna grusbelagda ytor. I slänten finns tät växtlighet av träd, sly 
och buskar. 

Markytans nivå vid släntkrön ligger på nivå ca +55. Slänten lutar ner mot älven med 
lutning ca 1:1,6. 

3.12.2 Geologiska förhållanden 

Jordlagerföljden utgörs huvudsakligen av ett 12 m mäktigt lager av ”Sand”, som följs av 
ett 12 m mäktigt lager av ”Fast silt”. Därunder vilar ett ca 12 till 15 m mäktigt lager av 
”Lös silt”, ovan ”Friktionsjord”.  

En jord-bergsondering har utförts ned till ca 54 m djup, utan att berg har påträffats. 

Geotekniska fältundersökningar har utförts inom Grundvattenuppdraget vid två tillfällen 
samt vid ett tillfälle inom Stabilitetsuppdraget. Under 2006 har även geotekniska 
fältundersökningar utförts inom MSB:s stabilitetskartering. 

N 
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3.12.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I oktober 2018 installerades ett grundvattenrör inom området vid släntkrön i sektion 
40/700H. Röret installerades ned till 54 meter under markytan. Fem portrycksmätare 
installerades i början av år 2020, ned till 12,8, 15,8, 25,2, 30 respektive 41 meter under 
markytan. 

Sektionen kan hänföras till konceptuellt portrycksfall 1, se kapitel 2.4.2, då 
jordlagerföljden utgörs av fast silt som vilar på lös silt med en underkant som ligger över 
älvens nivå. Den fasta silten och friktionsjordens överkant möjliggör en profil med två 
grundvattenmagasin. En jämförelse mellan konceptuell modell och uppmätta värden 
redovisas i kapitel 4.1.7. 

3.12.3.1 Portryck 20SW005P-T 

Portrycksmätarna installerades inom Stabilitetsuppdraget, och benämns efter närmast 
intilliggande undersökningspunkt, 20SW005P, -Q, -R, -S respektive -T. De fyra övre 
mätarna utgörs av typen BAT MKIII Vadose, och den djupaste liggande av BAT MKIII HD 
(rostfri). 

Tabell 3-16 nedan redovisar marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och 
minvärden för portrycksstationen. 
 

Tabell 3-16. Sammanställning av data för installerade portrycksmätare i sektion 40/700H. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

20SW005P +55,2 +42,4 12,8 -13,5 -14,5 -15,4 BAT MKIII 
Vadose 

20SW005Q +55,2 +39,4 15,8 1,5 0,6 0,1 BAT MKIII 
Vadose 

20SW005R +55,4 +30,2 25,2 39,1 36,0 34,7 BAT MKIII 
Vadose 

20SW005S +55,3 +25,3 30,0 81,2 77,3 75,7 BAT MKIII 
Vadose 

20SW005T +55,4 +14,4 41,0 62,9 52,2 49,2 BAT MKIII 
(rostfri) 

 

Mätningarna påbörjades i januari 2020, med automatisk loggning var fjärde timme. ¨ 

Mot slutet av februari 2020 visade mätvärden av atmosfärstryck och portryck en tendens 
att spegla varandra i portrycksspets 20SW005R, 20SW005S respektive 20SW005T. I 
början av mars avluftades spetsarna. För mätare 20SW005R sjönk portrycket ca 2–3 m 
efter avluftning, varpå avluftning utfördes på nytt i slutet av april 2020 och portrycken 
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återgick till ursprunglig nivå. I mätpunkt 20SW005S sjönk portrycket direkt och steg 
sedan till 1 m under ursprunglig nivå. I mitten av april 2020 började portrycket sjunka 
igen, varpå givarens nål byttes ut. Portrycken återgick därefter till ursprunglig nivå. För 
mätare 20SW005T återgick portrycket till ungefär samma nivå som innan avluftning. 
Mätvärden före dessa åtgärder har inte redovisats i någon handling. Installation har 
utförts i prylade hål, men ingen av spetsarna har vacuumkokats innan installation. För 
portrycksmätare 20SW006R, -S och -T har knackning utförts på det övre 
förlängningsröret i samband med installation. 

En redovisning av uppmätta max- och minimivärden redovisas i Figur 3-21 nedan. I 
Bilaga 1 redovisas uppmätta och rensade mätvärden från hela mätperioden.  

 

Figur 3-21. Redovisning av uppmätta och rensade max- och minimivärden för sektion 40/700H 
och portrycksmätare 20SW005P, -Q, -R, -S och -T. 
 

3.12.3.2 Grundvatten 17TY009G 

Inom Grundvattenuppdraget gjordes ett försök att installera ett grundvattenrör ned till 
51 m djup under markytan i oktober 2017. Försöket misslyckades, då jordmaterial vid ett 
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flertal tillfällen trycktes upp i installerat foderrör. I oktober 2018 gjordes ett nytt försök, 
med installation av rör 17TY009G, då med resultatet att finkornigt jordmaterial alltjämt 
täppte igen filtret. En diver installerades i röret efter urspolning i november 2018 och 
mätningar i grundvattenröret fortsatte fram till mars 2019. Därefter avetablerades 
grundvattenröret.  

Under perioden november 2018 till mars 2019 visar registrerade mätvärden en kraftigt 
stigande kurva, vilket bedöms härledas till att filtret täpptes igen och att rörets 
funktionalitet inte var tillförlitligt. Grundvattenrör 17TY009G har därför inte tagits med i 
analysen som redovisas i denna rapport. 
 

3.13 41/400H Remsle 8:1 

 

Figur 3-22. Översiktsbild över området vid sektion 41/400H. Gröna punkter illustrerar 
undersökningspunkter i sektionsläget och mörkgrön ring visar läget på installerad 
portrycksstation. 

3.13.1 Topografiska förhållanden 

Vid området kring sektion 41/400H utgörs marken huvudsakligen av träd och buskar. 
Enstaka bostadshus och byggnader förekommer bakom/ovanför släntens krön.  

Marknivån vid släntkrön ligger huvudsakligen på +46 till + 47. Slänten lutar ned mot 
älven med lutning ca 1:1,9 till nivå ca +12, där en smal platå med en anlagd traktorväg 
finns. 

N 
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3.13.2 Geologiska förhållanden 

Jordlagerföljden utgörs enligt utförda undersökningar av en mellan 2 och 6 m tjock 
”Sand”, ovan ca 1–2 m ”Fast silt”. Under den fasta silten följer ett ca 15 m mäktigt lager 
av ”Lös silt” följt av ”Friktionsjord”. 

Hejarsonderingar som har utförts inom sektionen har stoppat på djup mellan 24 och 27m 
under markytan, mot block eller förmodat berg.  

Geotekniska fältundersökningar har gjorts inom Stabilitetsuppdraget. 

3.13.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I sektion 41/400H har tre portrycksmätare installerats, med syfte att fånga upp 
portrycken i slänten. Mätarna installerades på 9,1, 12 respektive 18,6 m djup under 
markytan.  

Sektionen kan hänföras till konceptuellt portrycksfall 1, se kapitel 2.4.2, då 
jordlagerföljden utgörs av fast silt som vilar på lös silt med en underkant som ovan älvens 
vattenyta. Den fasta silten och friktionsjordens överkant möjliggör en profil med två 
grundvattenmagasin. En jämförelse mellan konceptuell modell och uppmätta värden 
redovisas i kapitel 4.1.8. 

3.13.3.1 Portryck 20SW051P-R 

Portrycksmätarna inom sektion 41/400H benämnda 20SW051P, -Q och -R, installerades 
2020-01-29, med automatisk loggning var fjärde timme. Portrycksstationen 
avetablerades 2020-06-30.  

Tabell 3-17 nedan redovisar marknivå, installationsdjup och -nivå, max-, medel- och 
minvärden för portrycksstationen. 
 

Tabell 3-17. Sammanställning av data för installerade portrycksmätare i sektion 41/400H. (m) 
avser enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (kPa) avser kilopascal. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[kPa] 

Medel 
[kPa] 

Min 
[kPa] 

Typ av 
portrycksmätare 

20SW051P +46,9 +37,8 9,1 25,8 17,1 9,9 
 

BAT MKIII 
Vadose 

20SW051Q +46,8 +34,8 12,0 48,2 41,5 35,9 BAT MKIII 
Vadose 

20SW051R +46,9 +28,3 18,6 26,1 24,0 18,5 BAT MKIII 
Vadose 
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För portrycksmätare 20SW051R visade det sig i slutet av februari 2020 att atmosfärstryck 
och portryck hade en tendens att spegla varandra. Spetsen avluftades i mitten av mars 
2020, endast mätvärden därefter har redovisats i denna fördjupningsbilaga. Installation 
har skett i prylade hål, ingen av spetsarna har vacuumkokats innan installation. För 
portrycksmätare 20SW006R har knackning utförts på det övre förlängningsröret i 
samband med installation. 

En redovisning av uppmätta max- och minimivärden redovisas i Figur 3-23 nedan. I 
Bilaga 1 redovisas uppmätta och rensade mätvärden för hela mätperioden. 

 

Figur 3-23. Redovisning av uppmätta max- och minimivärden för sektion 41/400H och 
portrycksmätare 20SW051P, -Q samt -R. 
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3.14 42/200V 

 

Figur 3-24. Översiktsbild över området vid sektion 42/200V (på västra/vänstra sidan älven). 
Gröna punkter illustrerar undersökningspunkter och gul ring visar läget på installerat 
grundvattenrör. 

3.14.1 Topografiska förhållanden 

Området kring sektion 42/200V är huvudsakligen bevuxen med tät skog, några enstaka 
bostadshus förekommer också ovan/bakom släntkrön. I den nedre delen av slänten finns 
en smalare platå, ca 5–7 m bred, med en anlagd traktorväg. 

Markytan vid släntkrön ligger på nivå +35 à +40. Slänten lutar med lutning ca 1:1,6 ner 
mot platån, som ligger på nivå +12.  

3.14.2 Geologiska förhållanden 

Jordlagerföljden utgörs enligt utförda undersökningar av ett lager ”Sand”, mellan 2 och 4 
m tjockt, som vilar på ett ca 10 m mäktigt lager av ”Fast silt”. Därunder följer ”Lös silt”. 
Under den lösa silten finns ett ca 2 m tjockt lager av ”Fast silt”, följt av ”Friktionsjord”. I 
platån nere vid släntfot utgörs den övre delen av jordlagret av ca 1 m fyllningsjord följt av 
”Sand”. 

Utförda hejarsonderingar har stannat mot fast botten, block eller förmodat berg, på djup 
mellan 26 och 47 m under markytan. 

Geotekniska fältundersökningar har utförts inom Stabilitetsuppdraget. 

N 
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3.14.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I slutet av 2019 installerades ett grundvattenrör vid släntfot intill älven i sektion 
42/200V, med syfte att följa grundvattnets trycknivå som kan antas motsvara älvens 
vattenyta. Grundvattenröret installerades på 7 meters djup under markytan, motsvarande 
en spetsnivå på +4,8.  

3.14.3.1 Grundvatten 19TY057G 

Grundvattenröret i sektion 42/200V installerades inom Stabilitetsuppdraget, med 
namnet 19TY057G. Mätvärden loggades med automatisk loggning var fjärde timme. 
Grundvattenröret användes mellan perioden december 2019 och juni 2020, innan det 
avetablerades.  

Tabell 3-18 nedan redovisar max-, medel- och minvärden samt ingångsparametrar för 
portrycksstationen. 
 

Tabell 3-18. Sammanställning av data för installerat grundvattenrör i sektion 42/200V. (m) avser 
enhet meter, (mumy) avser meter under markytan och (mvp) avser meter vattenpelare. 

Namn 

Nivå 
MY 
[m] 

Nivå 
RÖK 
[m] 

Spets-
nivå 
[m] 

Spets-
djup 

[mumy] 

Max 
[m] 

Medel 
[m] 

Min 
[m] 

19TY057G +11,8 +12,8 +4,8 7,0 11,2 10,8 10,2 

 

En redovisning av uppmätta mätvärden över tid för grundvattenrör 19TY057G redovisas i 
Bilaga 2.  
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4 Analys av mätserier 
Mätserierna av portrycks- och grundvattennivåer inom Skredriskkartering 
Ångermanälven ligger till grund för underlag till konceptuella modeller. I kapitel 4.1 görs 
en jämförelse mellan framtagen konceptuell portrycksmodell mot faktiskt uppmätta 
värden. En jämförelse mellan val och utförande vid installation görs i kapitel 4.2. Studier 
av hur klimatfaktorer som nederbörd och temperatur har påverkat mätningarna beskrivs 
i kapitel 4.3. I kapitel 4.4 redovisas den prognostisering av framtida portrycksvärden som 
SGU utförde på uppdrag av SGI under 2019. 

4.1 Jämförelse mellan konceptuell modell och uppmätta värden  

I nedanstående kapitel följer en översiktlig jämförelse mellan framtagna konceptuella 
portrycksfall och faktiskt uppmätta värden. Jämförelsen har avgränsats till att endast 
behandla de sektioner där portrycksmätare har installerats inom Stabilitetsuppdraget.  

De konceptuellt framtagna portrycksfallen består, som beskrivet i kapitel 2.4, av följande:  

Portrycksfall 1 – (Sand på) Fast silt som vilar på lös silt ovan friktionsjord, med en 
överyta ovan älvens nivå. 

Portrycksfall 2 – Sand eller Fast silt som överlagrar lös silt ovan friktionsjord. Siltens 
underyta och friktionsjordens överyta ligger under älvens nivå.  

Inga portrycksmätningar har utförts i jordprofiler som motsvarar portrycksfall 3, och tas 
därför inte med i nedanstående beskrivning.  

Utöver ovan angivna portrycksfall redovisar Fördjupningsbilaga Metodik, Vägledning 5-
3A (SGI, 2021) ett samband mellan uppmätta grundvattennivåer i den undre akvifären 
och Ångermanälvens vattennivå, se Figur 4-1.  

 

Figur 4-1. Bild som visar exempel på ett antaget samband mellan uppmätta grundvattennivåer i 
undre akvifär och Ångermanälvens vattennivå (SGI, 2022c).  



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning 5-3B 
  1.1-1702-0089 

62 (111) 

Det första sambandet utgår från en jordprofil som har god kontakt med älven (sand, fast 
silt och morän), där grundvattnets trycknivå följer friktionsjordlagrets lutning ner till 
älvens nivå, med lutning ca 1:20. Det andra exemplet förekommer i en jordprofil med 
mindre genomsläpplig jord (lös silt) där skillnader mellan uppmätt portryck och älvens 
vattennivå är relativt stora, motsvarande en lutning på grundvattenytan ner till älvens 
nivå med lutning ca 1:7. Detta exempel redovisas i Figur 4-1. 
 

4.1.1 Sektion 22/000H  

Jordlagerföljden i sektion 22/000H utgörs av sand som vilar på lös silt till stora djup. 
Ångermanälven har i denna sektion en medelvattenyta på ca +0,7. Den lösa siltens 
underkant är belägen ca 42 m under markytan, motsvarande nivå ca -15, vilket medför att 
sektionen kan hänföras till portrycksfall 2.  

Med utgångspunkt av högsta högvatten (HHW-100) antas den dimensionerande 
grundvattennivån påverka slänten med en lutning av 1:7 från vattenytan i älven och möta 
portrycksprofilen på ca 19 m djup under markytan i läget för släntkrön.  

För konceptuellt portrycksfall 2 antas portryckets nollnivå ligga ca 2 m under den lösa 
siltens överkant. Från nollnivån växer portrycket med ca 7 kPa/m. Under den punkt där 
älven antas möta portrycksprofilen, antas portrycket öka med en hydrostatisk 
tryckfördelning, dvs med 10 kPa/m. 

Mätningarna visar att en grundvattenakvifär förekommer i det lösa siltlagret, med 
nollnivå ca 1,5 m under lagrets överkant, motsvarande ca 10,5 m under markytan. 
Grundvattentrycket har enligt mätningarna en något lägre tryckfördelning än 
hydrostatiskt mot djupet, och växer med ca 8 kPa/m mot djupet.  

I jämförelse mot den konceptuella modellen visar uppmätta portryck på en relativt god 
samstämmighet, se Figur 4-2. 
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Figur 4-2. Konceptuell portrycksprofil jämfört med faktiskt uppmätta portrycksvärden (max), för 
sektion 22/000H.  
 

4.1.2 Sektion 25/700V 

Jordlagerföljden i sektion 25/700V utgörs av sand som vilar på lös silt till stora djup. I 
denna sektion har Ångermanälven en medelvattenyta på ca +0,9. Den lösa siltens 
underkant ligger ca 42 m under markytan, motsvarande nivå -15, vilket medför att 
sektionen kan hänföras till portrycksfall 2. 

Utifrån högsta högvatten (HHW-100) antas den dimensionerande grundvattenytan 
påverka slänten med en lutning av 1:7 från älven och möta portrycksprofilen på ca 19 
meters djup under markytan.  

För portrycksfall 2 antas portryckets nollnivå ligga ca 2 m under överkant lös silt. Från 
nollnivån antas portrycket växa med 7 kPa/m ned till den punkt där älven antas möta 
portrycksprofilen. Därunder antas portrycket öka med en hydrostatisk tryckfördelning 
(10 kPa/m).  
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Mätningarna visar en grundvattenakvifär som förekommer i det lösa siltlagret, med 
nollnivå ca 2,5 m under lagrets överkant, motsvarande ca 7,5 m under markytan. 
Grundvattentrycket har en något lägre tryckfördelning än hydrostatiskt, och växer med ca 
7 kPa/m mot djupet.  

I jämförelse mot den konceptuella modellen visar uppmätta portryck på en relativt god 
samstämmighet, se Figur 4-3.Portrycket ökar med ungefär samma gradient under som 
ovan antagen älvnivå, vilket indikerar att lutning 1:7 för denna sektion kan sägas vara väl 
tilltaget. 

 

Figur 4-3. Konceptuell portrycksprofil jämfört med faktiskt uppmätta portrycksvärden (max), för 
sektion 25/700V 
 

4.1.3 Sektion 26/200H 

I sektion 26/200H utgörs jordlagerföljden av fast lagrad silt som vilar på lös silt ovan 
friktionsjord. Ångermanälven har i denna sektion en medelvattenyta på ca +0,9. Den lösa 
siltens underkant ligger ca 25 m under markytan, motsvarande nivå ca +8. Sektionen kan 
hänföras till portrycksfall 1.  
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Utifrån högsta högvatten (HHW-100) antas den dimensionerande grundvattenytan 
påverka slänten med en lutning av 1:20 från älven och möta portrycksprofilen på ca 25 
meters djup under markytan.  

För konceptuellt portrycksfall 1 antas portrycket i den fasta silten vara 0 kPa i lagrets 
överkant (på djup mellan 0 och 1 m under markytan) och ca 2,5 m ovanför lagrets 
underkant. Från den nedre nollnivån i den fasta silten antas portrycket öka mot djupet 
med hydrostatisk tryckfördelning till mitten av det lösa siltlagret. Därunder antas 
portrycket minska till 0 kPa i den lösa siltens underkant. I den fasta silten antas en 
kapillär stighöjd på maximalt 9 m.  

Mätningarna visar en grundvattenakvifär med nollnivå ca 2 m över det ”lösa” siltlagrets 
överkant, motsvarande ca 8 m under markytan. Mätningarna i den fasta silten visar på ett 
negativt portryck, med störst uppmätt belopp strax ovan mitten av lagret. Portrycket ökar 
mot djupet med något mindre än hydrostatisk fördelning, till strax över det lösa siltlagrets 
mitt. Därunder minskar portrycket. Negativt portryck har mätts upp över den undre 
grundvattenakvifären.  

I jämförelse mot den konceptuella modellen visar uppmätta portryck en liknande tendens 
och fördelning, se Figur 4-4. I den fasta silten ökar portrycket mot djupet med brantare 
lutning jämfört med hydrostatisk fördelning, ca 4 till 6 kPa/m. Mätningar i nederkant av 
det lösa siltlagret påvisar ett negativt portryck, vilket inte den konceptuella modellen 
visar. Detta kan bero på att mätaren är installerad nära en övergångszon mellan löst 
lagrad silt och friktionsjord, där kornstorleken kan variera.  
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Figur 4-4. Konceptuell portrycksprofil jämfört med faktiskt uppmätta portrycksvärden (max), för 
sektion 26/200H.  
 

4.1.4 Sektion 28/500V 

Jordlagerföljden i sektion 28/500V utgörs av sand ovan ett lager av fast silt som vilar på 
lös silt. Under den lösa silten följer friktionsjord. Ångermanälven har i denna sektion en 
medelvattenyta på ca +1,0. Den lösa siltens underkant ligger ca 23 m under markytan, 
motsvarande nivå ca +22. Sektionen kan hänföras till portrycksfall 1.  

Utifrån högsta högvatten (HHW-100) antas den dimensionerande grundvattenytan 
påverka slänten med en lutning av 1:20 från älven och möta portrycksprofilen på ca 35 
meters djup under markytan.  

Enligt konceptuellt portrycksfall 1 antas portrycket vara 0 kPa i den ytliga sanden. I den 
fasta silten antas portrycket vara 0 kPa i lagrets överkant och ca 2,5 m ovanför lagrets 
underkant. Från den nedre nollnivån i den fasta silten antas portrycket öka mot djupet 
med hydrostatisk tryckfördelning till mitten av det lösa siltlagret.  
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Därunder antas portrycket minska till 0 kPa i den lösa siltens underkant. I den fasta silten 
antas en kapillär tryckhöjd på maximalt 9 m.  

Mätningarna visar att den nedre nollnivån i den fasta silten ligger ca 5 m över det lösa 
siltlagrets utvärderade överkant, motsvarande ca 7 m under markytan. Portrycksmätare 
installerade i den fasta silten visar på ett negativt portryck, med störst uppmätt negativt 
portryck i den övre delen av lagret. Portrycket ökar med hydrostatisk fördelning mot 
djupet, ned till den mätare som har installerats ca 2 m under den lösa siltens överkant. 
Därunder minskar uppmätt portryck med hydrostatisk fördelning ned till den djupast 
liggande portrycksmätaren. Inga portrycksmätare har installerats därunder. 

I jämförelse mot den konceptuella modellen visar uppmätta portryck huvudsakligen på 
samma tendens som den konceptuella modellen, se Figur 4-5. Mätningar visar att de 
negativa trycken i den fasta silten är ungefär lika stora som antas i den konceptuella 
modellen. Nivån för de maximalt uppmätta portrycken i den lösa silten är belägen någon 
meter ovanför motsvarande nivå i den konceptuella modellen, i likhet med sektion 
26/200H ovan. Det indikerar att den konceptuella modellen är på säkra sidan, och att 
installerade mätare inte nödvändigtvis har installerats i portryckens maxpunkt.  
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Figur 4-5. Konceptuell portrycksprofil jämfört med faktiskt uppmätta portrycksvärden (max), för 
sektion 28/500V.  
 

4.1.5 Sektion 31/300H 

I sektion 31/300H utgörs jordlagerföljden av sand ovan ett lager av fast silt som vilar på 
lös silt. Ångermanälven har i denna sektion en medelvattenyta på ca +1,2. Den lösa 
siltens underkant ligger på ca 23 m djup under markytan, motsvarande nivå ca +18,5. 
Sektionen kan hänföras till portrycksfall 1.  

Utifrån högsta högvatten (HHW-100) antas den dimensionerande grundvattenytan 
påverka slänten med en lutning av 1:20 från älven och möta portrycksprofilen på ca 35 
meters djup under markytan.  

Enligt konceptuellt portrycksfall 1 antas portrycket vara 0 kPa i den ytliga sanden. I den 
fasta silten antas portrycket vara 0 kPa i lagrets överkant och ca 2,5 m ovanför lagrets 
underkant. Från den nedre nollnivån i den fasta silten antas portrycket öka mot djupet 
med hydrostatisk tryckfördelning till mitten av det lösa siltlagret. Därunder antas 
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portrycket minska till 0 kPa i den lösa siltens underkant. I den fasta silten antas en 
kapillär tryckhöjd på maximalt 9 m.  

Mätningarna visar en portrycksfördelning som huvudsakligen följer den konceptuella 
modellen. Portrycksmätare installerade i den fasta silten visar på ett negativt portryck, 
med störst uppmätt negativt portryck i mitten av lagret, inga mätningar har dock utförts 
ovan den nivån. Portrycket ökar därifrån med en fördelning mot djupet som är lägre än 
hydrostatisk tryckfördelning, ca 4–9 kPa/m. Maximalt portrycksvärde har uppmätts 
något under mitten av det lösa siltlagret.  

I jämförelse följer uppmätta portryck huvudsakligen samma tendens som den 
konceptuella modellen, se Figur 4-6. Inga mätningar har utförts i den nedre delen av det 
lösa siltlagret eller i det underliggande friktionsjordslagret.  

 

Figur 4-6. Konceptuell portrycksprofil jämfört med faktiskt uppmätta portrycksvärden (max), för 
sektion 31/300H.  
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4.1.6 Sektion 36/900H 

I sektion 36/900H utgörs jordlagerföljden av sand ovan ett tunt lager fast silt som vilar på 
lös silt. Under den lösa silten följer friktionsjord. Ångermanälven har här en 
medelvattenyta på ca +1,6. Underkant löst siltlager ligger på ca 23 m under markytan, 
vilket motsvarar nivå ca +27. Sektionen kan hänföras till portrycksfall 1.  

Utifrån högsta högvatten (HHW-100) antas den dimensionerande grundvattenytan 
påverka slänten med en lutning av 1:20 från älven och möta portrycksprofilen på ca 40 
meters djup under markytan.  

Enligt portrycksfall 1 antas portrycket vara 0 kPa i den ytliga sanden och i den fasta 
siltens överkant, med hänsyn till siltens tunna mäktighet. Från nollnivån antas portrycket 
öka mot djupet med hydrostatisk tryckfördelning (10 kPa/m) till mitten av det lösa 
siltlagret. Därunder antas portrycket minska till 0 kPa i den lösa siltens underkant.  

Mätningarna ger en portrycksprofil som huvudsakligen följer den konceptuella modellen. 
Under mätperioden har negativa portryck mätts i den relativt tunna fasta silten som 
överlagras av sand. Portrycket ökar med en tryckfördelning som är lägre än hydrostatisk 
tryckfördelning, ca 6 kPa/m, ned till den lösa siltens mitt. Därunder sjunker portrycket 
med en tryckfördelning som också är något lägre än hydrostatisk, till den 
portrycksmätare som har installerats djupast.  

I jämförelse med konceptuell modell följer uppmätta portryck huvudsakligen samma 
tendens, se Figur 4-7. Uppmätt maxnivå i den lösa silten är något lägre jämfört med 
konceptuell modell. En möjlig förklaring till det kan vara att den lösa silten är något 
tätare än vad som har antagits i den konceptuella modellen, eftersom portrycket ökar till 
ett större djup enligt mätningarna jämfört med den konceptuella modellen.  
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Figur 4-7. Konceptuell portrycksprofil jämfört med faktiskt uppmätta portrycksvärden (max), för 
sektion 36/900H.  
 

4.1.7 Sektion 40/700H 

Jordlagerföljden i sektion 40/700H utgörs av sand ovan ett lager av fast silt på lös silt. 
Under den lösa silten följer friktionsjord. Ångermanälven har i denna sektion, som ligger 
uppströms kraftverket, en medelvattenyta på ca +10,6. Den lösa siltens underkant ligger 
på ca 42 m djup under markytan, motsvarande nivå ca +13. Sektionen kan hänföras till 
portrycksfall 1.  

Utifrån högsta högvatten (HHW-100) antas den dimensionerande grundvattenytan 
påverka slänten med en lutning av 1:7 från älven och möta portrycksprofilen på ca 39 
meters djup under markytan. Detta då skillnaden mellan lös silts underkant och älvens 
nivå bedöms som liten.  

Enligt konceptuellt portrycksfall 1 antas portrycket vara 0 kPa i den ytliga sanden. I den 
fasta silten antas portrycket vara 0 kPa i lagrets överkant och ca 2,5 m ovanför lagrets 
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underkant. Från den nedre nollnivån i den fasta silten antas portrycket öka mot djupet 
med hydrostatisk tryckfördelning till mitten av det lösa siltlagret. Därunder antas 
portrycket minska med hydrostatisk fördelning ned till den nivå där det undre 
grundvattenmagasinet i kontakt med älven antas påverka portrycksprofilen. Därunder 
antas portrycket återigen öka med hydrostatisk fördelning. till 0 kPa i den lösa siltens 
underkant. I den fasta silten antas en kapillär tryckhöjd på maximalt 9 m.  

Maximalt uppmätt negativt portryck ligger ett par meter under den fasta siltens överkant. 
Portrycket växer med en mindre ökning mot djupet än vad den konceptuella modellen 
medger. Det maximala portrycket i den lösa silten har uppmätts strax över den lösa 
siltens mitt.  

I jämförelse följer uppmätta portryck i grova drag den konceptuella modellen, se Figur 
4-8, dock med mindre negativa portryck i den fasta silten än förväntat. Den 
portrycksmätare som har installerats på 41 m djup under markytan bedöms kunna visa 
trycket för den undre grundvattenakvifären i och med att den är installerad så nära 
skiktgränsen mellan ”Lös silt” och ”Friktionsjord”enligt utförda undersökningar. 

 

Figur 4-8. Konceptuell portrycksprofil jämfört med faktiskt uppmätta portrycksvärden (max), för 
sektion 40/700H.  
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4.1.8 Sektion 41/400H 

I sektion 41/400H utgörs jordlagerföljden av sand som vilar på ett tunt lager av fast silt 
ovan lös silt. Under den lösa silten följer friktionsjord. Ångermanälven har i denna 
sektion, som ligger uppströms kraftverket, en medelvattenyta på ca +10,6.  

Den lösa siltens underkant ligger på ca 23 m djup under markytan, motsvarande nivå ca 
+32. Sektionen kan hänföras till portrycksfall 1.  

Utifrån högsta högvatten (HHW-100) antas den dimensionerande grundvattenytan 
påverka slänten med en lutning av 1:20 från älven och möta portrycksprofilen på ca 32 
meters djup under markytan.  

Enligt konceptuellt portrycksfall 1 antas portrycket vara 0 kPa i den ytliga sanden och i 
den fasta siltens överkant, med hänsyn till siltens tunna mäktighet. Från nollnivån antas 
portrycket öka mot djupet med hydrostatisk tryckfördelning (10 kPa/m) till mitten av det 
lösa siltlagret. Därunder antas portrycket minska till 0 kPa i den lösa siltens underkant. 
Från den nivå där den nedre grundvattenakvifären antas påverka portrycksprofilen med 
lutning 1:20 från älven, antas portrycket återigen öka med hydrostatisk tryckfördelning.  

Mätningarna visar en portrycksfördelning som följer den konceptuella modellen väl i den 
övre delen av den lösa silten, genom att portrycket ökar med en hydrostatisk 
tryckfördelning från den lösa siltens överkant till en nivå som ligger ca 3 m över det lösa 
siltlagrets mitt. Det råder osäkerhet om portrycksprofilens utseende under de två övre 
mätarna, men troligtvis är profilen mot djupet samstämmig med den konceptuella 
modellen. 

I jämförelse följer uppmätta portryck huvudsakligen samma tendens som den 
konceptuella modellen, se Figur 4-9.  
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Figur 4-9. Konceptuell portrycksprofil jämfört med faktiskt uppmätta portrycksvärden (max), för 
sektion 41/400H.  
 

4.2 Jämförelse mellan installationsval 

De mätningar av portryck som har utförts i olika uppdrag längs Ångermanälven har 
utförts med olika syften, med portrycksmätare av olika fabrikat och med olika 
funktionalitet. Även utförandet vid själva installationerna har delvis skilt sig åt.  

Under uppdragens gång har diverse underhållsåtgärder utförts, främst säkerställande av 
god strömförsörjning mellan mätare och logger, men även genom avluftning (flushning) 
och byte av nål. Oavsett fabrikat har täta underhållskontroller erfordrats, i samtliga 
uppdrag.  

4.2.1 Syfte med installation 

FoU-uppdraget som utfördes i sektion 37/600H hade syftet att öka kunskapen om hur 
negativa portryck varierar med årstiden och att samla in mer kunskap om 
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portrycksförhållanden i siltslänter över en längre tid (Westerberg et al., 2014). De 
portrycksspetsar som installerades var huvudsakligen av typen BAT Vadose MKIII, vilka 
är möjliga att manuellt avlufta och byta spets. Vadose-spetsarna är tillverkade i 
höghållfast termoplast med utbytbara och lufttäta filter i keramik, men är känsliga för 
skador vid installation.  

Inom Grundvattenuppdraget gjordes portrycksmätningar i sektionerna 15/700H, 
26/200H och 33/600V med syftet att ge indata till stabilitetsberäkningar (min- och 
maxvärden) för dagens förhållanden samt ge indata till långtidsprognoser för ett 
förändrat klimat, med fokus på jordlager där negativa portryck kan förekomma. De 
portryckspetsar som installerades var av typen UMS TS1, ett fabrikat som möjliggör 
automatisk avluftning av spets. En sådan portrycksspets innehåller elektroniska 
komponenter i ett hölje av plast, vilket medför att den är känslig för skador vid 
installation.  

För Stabilitetsuppdraget installerades portrycksspetsar i sektion 22/000H, 25/700V, 
26/200H, 28/500V, 31/300H, 36/900H, 40/700 samt 41/400H. Syftet var att mäta 
portryck i jordlager där positiva portryck kan förväntas, men för att ge en bild över 
portrycksprofilen i sektion installerades mätare även i lager där negativa portryck kan 
förväntas. Likt FoU-uppdraget som utfördes i sektion 37/600H Westerberg et al. (2014) 
installerades huvudsakligen portrycksmätare av typen BAT MKIII Vadose. De spetsarna 
möjliggör manuell avluftning, byte av nål men är också känsliga för skador under 
installationen. 

4.2.2 Utförande vid installation 

Förfarandet vid installation har generellt inte skilt sig åt nämnvärt mellan de tre 
uppdragen. I samtliga uppdrag har portrycksspetsarna tryckts ned i förborrade och 
prylade hål. För Grundvattenuppdraget trycktes portrycksspetsarna endast någon 
decimeter under förborrat djup, medan förborrningen i Westerberg et al. (2014) utfördes 
till ca 1 meter över önskad spetsnivå varefter spetsarna trycktes ned.  

Inom Stabilitetsuppdraget vacuumkokades flertalet av portrycksspetsarna före 
installationen enligt metodik beskriven i Vägverket och CTH, (1997). Detta för att 
säkerställa en fullständig vattenmättnad av portrycksspetsarna vid mätning av negativa 
portryck.  

Vid installation av några av portrycksmätarna i Stabilitetsuppdraget knackades det 
försiktigt på det översta skarvröret för att driva ned spetsen genom det prylade hålet. 
Anledningen till detta var för att underlätta att driva spetsen genom förekommande 
fastare skikt ovanför avsett installationsdjup. 

4.2.3 Jämförelse mätvärden 

För att studera skillnader mellan installationsval och om portrycksmätarnas läge i 
jordprofilen har betydelse, har ett antal diagram tagits fram.  

I Figur 4-10 redovisas en jämförelse mellan uppmätta max- och minimivärden för olika 
fabrikat inom de tre studerade deluppdragen. Syftet är att visa på om skillnad i uppmätta 
max- och minvärden (variationsbredd) kan härledas till vilket fabrikat som har 
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installerats. Inom uppdrag av Westerberg et al. (2014) och Stabilitetsuppdraget har 
portrycksspets BAT MkIII Vadose använts och dessa redovisas därför med samma 
symbol, med runda ringar i figuren. Mätningar från Grundvattenuppdraget 
(portrycksspets UMS), redovisas med romber. 

Mätningarna av portryck har pågått under ett varierande antal år för respektive punkt, 
vilket innebär att det här redovisas ett flertal brytpunkter på samma nivå, för varje år.  

 

Figur 4-10. Diagram som redovisar årsmax och årsmin mellan olika fabrikat som har använts vid 
mätningar längs Ångermanälven. Diagrammet visar samma symboler för de mätningar, i olika 
uppdrag, som har utförts med BAT MKIII Vadose som portrycksspets. 
 

De mätningar som har utförts vid av Westerberg et al. (2014) visar på en variationsbredd 
per år på mellan 5 och 12 kPa. Mätningar från Grundvattenuppdraget visar på en 
variationsbredd på mellan 27 och 57 kPa per år. Inom Stabilitetsuppdraget, där 
mätningar endast utförts under 2020, visar mätningar på en variationsbredd mellan 2 och 
15 kPa.  

Figur 4-11 respektive Figur 4-12 nedan redovisar variationsbredden av mätningarna, 
fördelat per år och typ av portrycksspets. Med variationsbredd menas differensen mellan 
max och min som i Figur 4-10 ovan, men redovisat som absolutvärde. Mätningar av 
Westerberg et al. (2014)redovisas under åren 2009 till 2015 i samma diagram som 
variationsbredd för Stabilitetsuppdragets portrycksmätare under år 2020, se Figur 4-11. 
Grundvattenuppdragets mätningar, med portrycksspetsar av typ UMS TS1, redovisas för 
åren 2017 till 2020 i Figur 4-12. Här syns en tydlig skillnad mellan mätningar som har 
utförts högt upp i jordprofilen, jämfört mot mätningar längre ner i jordprofilen. Störst 
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skillnad visas för mätningar som har utförts inom Grundvattenuppdraget, som 
framförallt har utförts i jordlager som karakteriseras som ”Fast silt” där negativa portryck 
kan förekomma.  

 

 

Figur 4-11. Diagram som redovisar variationsbredd (skillnad mellan uppmätta max- och 
minvärden) i installerade portrycksmätare av typ BAT MKIII Vadose, under åren 2009 till 2020.  
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Figur 4-12. Diagram som redovisar variationsbredd (skillnad mellan uppmätta max- och 
minvärden) i installerade portrycksmätare av typ UMS TS1, under åren 2017 till 2020. 
 

Mätningarna utförda av Westerberg et al. (2014), ytligt i slänten, har en mindre 
variationsbredd jämfört mot mätningar utförda inom Grundvattenuppdraget. För att se 
om variationsbredden påverkas av vilket typjordlager som portrycksmätaren är 
installerad i redovisar Figur 4-13 och Figur 4-14 uppmätt variationsbredd i ”Fast silt” för 
portrycksspetsar av typ BAT MKIII Vadose respektive UMS TS1. Figur 4-15 och Figur 
4-16 redovisar variationsbredd på motsvarande sätt i ”Lös silt”. 

 

 

Figur 4-13. Diagram som redovisar uppmätt variationsbredd i portrycksmätare av typ BAT MKIII 
Vadose, installerade i ”Fast silt”. 
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Figur 4-14. Diagram som redovisar uppmätt variationsbredd i portrycksmätare av typ UMS TS1, 
installerade i ”Fast silt”. 

 

Figur 4-15. Diagram som redovisar uppmätt variationsbredd i portrycksmätare av typ BAT MKIII 
Vadose, installerade i ”Lös silt”. 
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Figur 4-16. Diagram som redovisar uppmätt variationsbredd i portrycksmätare av typ UMS TS1, 
installerade i ”Lös silt”. 
 

För mätningar som har utförts i typjordlager ”Fast silt”, se Figur 4-13 och Figur 4-14 där 
negativa portryck kan förväntas, visar de som har utförts av Westerberg et al. 
(2014)under åren 2009–2015 på en relativt liten variationsbredd, jämfört mot mätningar 
inom Grundvattenuppdraget. Under 2020, i jämförelse mellan mätningar från 
Grundvattenuppdraget och Stabilitetsuppdraget, syns också en skillnad. 
Grundvattenuppdragets mätningar, med portrycksmätare på djup 3, 5, 7, 9 och 11 m 
under markytan, visar en variationsbredd på mellan 5 och 45 kPa under 2020. Övriga 
portrycksmätningar under 2020, utförda i Stabilitetsuppdraget, på djup ca 6, 7,5, 9, 10, 
13 och 16 m visar en variationsbredd mellan 2 och 15 kPa.  

För mätningarna som har utförts i typjordlager Lös silt, se Figur 4-15 respektive Figur 
4-16, är variationsbredden återigen liten för de mätare som har installerats av Westerberg 
et al. (2014) under åren 2009 till 2015, upp till 10 kPa skillnad. Den variationsbredd som 
redovisas i Figur 4-16 för Grundvattenuppdragets mätare mellan åren 2017 och 2020 
visar på upp till 30 kPa skillnad i variationsbredd. Den ytligaste mätaren i diagrammet 
(djup 5 m) är installerad i övergångszonen mellan typjordlager ”Fast silt” och ”Lös silt”, 
övriga två mätare (djup 9 respektive 11 m) är installerade i typjordlager ”Lös silt”.  

Av de tre uppdragen visar portrycksmätare som har installerats inom 
Grundvattenuppdraget på en större variationsbredd än de som har installerats inom de 
övriga två uppdragen. Dessa mätare är av typen UMS TS1 och har huvudsakligen 
installerats inom typjordlager ”Fast silt”, där negativa portryck och stora variationer i 
portryck kan förekomma. FoU-uppdrag Nipuddsvägens ytliga mätare och ett mindre 
antal av Stabilitetsuppdragets mätare, av typ BAT MKIII Vadose, har också de installerats 
i ”Fast silt”, men visar dock en liten variationsbredd.  
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Skillnaden i variationsbredd bedöms ligga i att portrycksmätare av modell UMS är något 
mer instabila jämfört med mätare av modell BAT. Även mätningar som har utförts med 
UMS TS1 i ”Lös silt” visar en variationsbredd, mellan åren 2017 och 2020 på 2-30 kPa, 
jämfört mot mätningar med BAT MKIII Vadose under 2020, där variationsbredden 
huvudsakligen har varit mindre än 15 kPa.  

Mätning av portryck under en längre period förenklas när automatisk loggning kan ske 
och mätvärden följas upp under periodens gång. Eventuella underhållsåtgärder kan 
vidtas när misstanke om felvärden uppkommer. Portrycksmätare av modell BAT 
erfordrar relativt enkla underhållsåtgärder och visar i två av de studerade uppdragen på 
jämna mätvärden med liten variationsbredd. 

4.3 Påverkan av klimat och klimatdata 

De klimatparametrar som påverkar grundvattennivåer och grundvattenbildning är främst 
nederbörd och temperatur. Som en följd av högre temperaturer och ökad nederbörd 
påverkas infiltrationen i marken eftersom perioden med köldgrader minskar och mer 
nederbörd faller som regn istället för snö. I genomsläppliga jordlager, som grus och sand, 
passerar markvattnet ned till grundvattenmagasinet och höjer grundvattennivån. I tätare 
jordlager, så som silt och lera, går vattentransporten långsammare vilket ger höjda 
portryck, med en viss förskjutning i tiden, genom jordprofilen.  

Klimatdata har under uppdragets gång inhämtats från SMHI:s web, som underlag till en 
prognostisering av framtida portrycks- och grundvattennivåer, se kapitel 4.4 nedan.  

Inhämtade klimatdata har dessutom använts till att studera responsen i 
portrycksstationer och grundvattenrör efter perioder med nederbörd och i samband med 
snösmältning. Under perioder med minusgrader, då ett visst snödjup har mätts upp har 
nederbörd antagits falla som snö och därför sorterats ut från sammanställd nederbörd. 

Nederbördsdata har inhämtats som nederbördsmängd per dygn i enhet millimeter, från 
SMHI:s station i Sollefteå. Uppgifter om snödjup har inhämtats från SMHI:s station i 
Multrå utanför Sollefteå, som ett dygnsvärde i enhet meter. Temperaturdata har 
inhämtats från SMHI:s station i Forse i enhet grader Celsius.  

De mätningar som har studerats med avseende på klimatpåverkan är portrycksmätningar 
som har utförts i sektion 15/700H och 26/200H samt grundvattenmätningar som har 
utförts i sektion 15/700H, 26/200H och 37/600H. För portrycksmätningarna redovisas 
samtliga mätare inom varje portrycksstation i en och samma figur, tillsammans med 
klimatdata (temperatur, nederbörd respektive snödjup), se Bilaga 3. 
Grundvattenmätningar redovisas var för sig mot inhämtad klimatdata i Bilaga 4. I 
nedanstående figurer, Figur 4-18-Figur 4-20, redovisas portrycks- respektive 
grundvattennivåer sammanställt i diagram mot uppmätt nederbörd och snödjup. 
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4.3.1 Påverkan av klimatparameter, Nederbörd 

 

Figur 4-17. Diagram som visar uppmätt portryck (värden på vänster axel) för portrycksstation 
17TY006 (15/700H) och 17TY007 (26/200H) och nederbörd (värden på höger axel) för Sollefteå 
mätstation för nederbörd under mätperioden 2017-09-22 till 2020-12-31. I diagrammet redovisas 
helårsskiften (1 januari) med grå, heldragna vertikala linjer och halvårsskiften (30 juni) med grå, 
streckade vertikala linjer 

Det är utifrån mätningarna svårt att se någon tydlig inverkan av nederbörd på portrycket. 
De utförda portrycksmätningarna inom sektion 15/700H (17TY006P1-17TY006S1) och 
26/200H (17TY007P1-17TY007S1) indikerar en viss påverkan av nederbörd, se Figur 
4-17. Exempelvis kan ökningen av portycket i mätare 17TY007P1 på 3 m djup under 
markytan (blå heldragen linje) i slutet av 2018 möjligen kopplas till nederbörd. Likaså 
skulle möjligen ökningen av portrycket under slutet av 2019 i mätare 17TY006P1 på 5 m 
djup (grön streckad linje), 17TY006Q1 på 7 m djup (mörkgrå streckad linje) och 
17TY006R1 på 9 m djup (brun streckad linje) kunna kopplas till nederbörd.  

Övriga mätare visar svag eller ingen påverkan av nederbörd.  

Nederbörden har antagits falla som snö för de perioder där minusgrader rått och dessa 
värden därför sorterats bort från sammanställningen ovan (syns som ett visst uppehåll i 
nederbörd). 

För grundvattennivåmätningar i dessa sektioner samt i sektion 37/600H syns en tydligare 
påverkan av nederbörd, se Figur 4-18 nedan. Det gäller främst grundvattenrör 
Sollefteå_10 som visar en tydlig, men något förskjuten, höjning efter nederbördstoppar i 
bland annat juli 2018 och augusti 2019.  
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Figur 4-18. Diagram som visar uppmätt grundvattennivå (värden på vänster axel) för 
grundvattenrören 17TY006, 17TY007G samt Sollefteå_10 och nederbörd (värden på höger axel) 
för Sollefteå mätstation för nederbörd under mätperioden 2017-09-22 till 2020-12-31. I 
diagrammet redovisas helårsskiften (1 januari) med grå, heldragna vertikala linjer och 
halvårsskiften (30 juni) med grå, streckade vertikala linjer.  

Den tydligaste stigningen i grundvattennivå i Figur 4-18 kan skönjas under vårvintern 
(precis höger om heldragna grå vertikala linjer) för samtliga grundvattenrör, men 
framförallt är det tydligt i SGU:s grundvattenrör Sollefteå_10. Under höstmånaderna, när 
dagar med nederbörd förekommer oftare än under sommaren, syns en ökning av uppmätt 
grundvattennivå.  

4.3.2 Påverkan av klimatparameter, Snödjup 

I Figur 4-19 respektive Figur 4-20 nedan redovisas uppmätt snödjup mot uppmätta 
portrycks- respektive grundvattennivåer i sektion 15/700H, 26/200H samt i 37/600H.  
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Figur 4-19. Diagram som visar uppmätt portryck (värden på vänster axel) för portrycksstation 
17TY006 (15/700H) respektive 17/TY007 (26/200H) och snödjup (värden på höger axel), för 
Multrå mätstation för snödjup, under mätperioden 2017-09-22 till 2020-12-31. I diagrammet 
redovisas helårsskiften (1 januari) med grå, heldragna vertikala linjer och halvårsskiften (30 juni) 
med grå, streckade vertikala linjer. 
 

För de två ytligaste portrycksmätarna i sektion 15/700H (grön respektive blå streckad 
linje) syns en tydlig ”spik” i uppmätta portryck efter snösmältningen under vårvintern 
2018, se Figur 4-19. En viss höjning av uppmätta portryck kan också ses för övriga 
portrycksmätare i samma diagram, dock med liten amplitud. Maximala portrycksvärden 
har i de flesta portrycksmätare inträffat i samband med snösmältning. Under vintern 
2019 och 2020 har snödjupet mätts upp till mindre än 0,5 m, vilket indikerar 
vinterperiod med högre temperatur och med mindre nederbörd av snö än under 2018, se 
också diagram över uppmätt temperatur i Bilaga 4. 
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Figur 4-20. Diagram som visar uppmätt grundvattennivå (värden på vänster axel) för 
grundvattenrör 17TY006G, 17TY007G samt Sollefteå_10 mot uppmätt snödjup (värden på höger 
axel), för Multrå mätstation för snödjup, under mätperioden 2017-09-22 till 2020-12-31. I 
diagrammet redovisas helårsskiften (1 januari) med grå, heldragna vertikala linjer och 
halvårsskiften (med grå, streckade vertikala linjer. 
 

När snödjupet minskar, under vårvintern 2018 främst, men även under 2019 och 2020 
syns en fördröjd påverkan på uppmätta grundvattennivåer i Figur 4-20 ovan. Tydligast 
syns det i grundvattenrör Sollefteå_10, men grundvattenrör i sektion 15/700H visar 
motsvarande tendens. Mätningar visar även att grundvattenmagasinen fylls på under 
höstmånaderna, där maximalt uppmätta grundvattennivåer under 2019 och 2020 
inträffar då ett snödjup har mätts upp. 

Geologiska förutsättningar liksom växtlighet på plats, temperaturväxling under 
snösmältning, snötäckets mäktighet och jordlagrens genomsläpplighet påverkar 
grundvatten- och portrycksnivåerna, vilket även redovisade mätningsresultat styrker. För 
de diagram som har studerats i detta kapitel visar snösmältning störst påverkan i (ytliga) 
portrycksmätare. I installerade grundvattenrör syns en förändring med årstiderna, under 
höstmånaderna fylls grundvattenmagasinet då avdunstningen blir mindre och 
växtligheten avtar och under vår och sommar minskar grundvattennivåerna.  

4.4 Portryck i framtida klimat (SGU) 

Inom Grundvattenuppdraget fick Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att 
modellera framtida portryck och grundvattennivåer utmed Ångermanälven (Samuelsson 
& Fagerström, 2019)  
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Syftet med utredningen var att beskriva hur portrycks- och grundvattennivåer förväntas 
ändras i och med framtida klimatförändring, utifrån de nio globala klimatmodellerna 
RCP och för perioderna 1986–2015, 2021–2050 samt 2069–2098. Modelleringen 
genomfördes med en vidareutveckling av SMHI:s HBV-modell, GRV-modellen, och 
bestod i att beräkna framtida nivåer för en mätpunkt utifrån meteorologiska data, 
kalibrerat mot redan uppmätt grundvatten- och portrycksnivåserier.  

Beräkningar utfördes för sektionerna 15/700H, 26/200H respektive 33/600V, för en 
mätperiod mellan 2017 och 2019. Tabell 4-1 nedan redovisar de mätare vars uppmätta 
värden har modellerats mot framtida klimat.  

Tabell 4-1. Redovisning av de mätpunkter som har modellerats och prognosticerats för framtida 
klimat, där de mätare med G som sista bokstav i namn utgörs av grundvattenrör. Övriga 
mätpunkter utgörs av portrycksmätare. 

Mätpunkt Sektion Djup (mumy) 

17TY006P1 15/700H 5 

17TY006Q1 15/700H 7 

17TY006R1 15/700H 9 

17TY006G 15/700H 23,5 

17TY007Q1 26/200H 5 

17TY007R1 26/200H 7 

17TY007S1 26/200H 9 

17TY007G 26/200H 35,1 

17TY008R1 33/600V 9 

17TY008S1 33/600V 11 

 

Då mätseriernas längd var korta kunde de inte ge en heltäckande bild över 
säsongsvariationerna, eller de naturliga variationer som förekommer mellan olika år. 
SGU:s bedömningar var att en mätperiod på minst 5 år hade möjliggjort en god validering 
av modellen. Utöver detta ligger det en viss osäkerhet även i de globala klimatmodellerna, 
som i utredningen skalades ned till lokala förhållanden.  

Resultatet av prognostiseringen ger dock en fingervisning och indikation i vilken riktning 
och storleksordning portrycks- och grundvattennivåerna kan komma att förändras med 
framtida klimatförändring. För att ta hänsyn till osäkerheterna presenterades resultatet 
som en förändring mot uppmätta mätvärden, och som medelvärden över 30 år, vilket 
medför att naturliga variationer mellan år inte beaktas.  

Modelleringen visar att portrycken kommer öka sett som medelvärden över år, där störst 
ökning sker under vinter och vår. Störst ökning bedöms ske i de mätpunkter som ligger 
närmast markytan, där portrycksökningen kommer att leda till ökade maximala portryck. 
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Den tidpunkt under året då maximala portryck kan förväntas, kommer att förskjutas och 
bedöms inträffa ca 20–40 dagar tidigare än vad som under referensperioden 1986–2015 
har varit vanligt. Portrycken kommer enligt modellen också att variera mer i framtiden, 
samt att återkomsttiden bedöms öka.   
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5 Diskussion och slutsatser 
För samtliga tre studerade uppdrag, FoU-uppdrag Nipuddsvägen , Grundvattenuppdraget 
och Stabilitetsuppdraget har installationen av portrycksmätare utförts noggrant i syfte att 
säkerställa en god funktion under mätperioden. Inom Stabilitetsuppdraget har fokus varit 
att mäta både negativa och positiva portryck, till skillnad från övriga två uppdrag där 
fokus har varit att mäta främst negativa portryck. Samtliga portrycksmätare har 
installerats med någon form av digital loggning, som möjliggör kontroll av mätvärden och 
beslut om eventuella underhållsåtgärder 

Av de portryckspetsar som installerats inom Stabilitetsuppdraget har ungefär hälften av 
dem vacuumkokats före installation, i syfte att säkerställa en fullständigt vattenmättad 
portrycksspets och ge en god funktion. Underhållsåtgärder har erfordrats för ett antal 
spetsar, i några fall även för mätare som har vacuumkokats. Noterbart är att åtgärder har 
utförts för såväl spetsar som mäter negativa som positiva portryck. De portrycksspetsar 
som har installerats inom Grundvattenuppdraget har också erfordrat åtgärder, främst 
med hänsyn till strömförsörjning av portrycksstationernas loggrar.  

Vid mätningar av portryck i jordlager som utgörs av silt har det visat sig vara nödvändigt 
med täta underhållsinsatser. Då siltjordar har egenskapen att kapillärt suga upp portryck 
rekommenderas portrycksspetsar som är möjliga att manuellt avlufta. Det är också viktigt 
att följa upp mätvärden regelbundet, för att upptäcka eventuella felvärden som kräver 
åtgärd. Mätvärden ska granskas kritiskt och de värden som bedöms som felaktiga tas 
bort. Vid misstanke om drivande portryck behöver åtgärder sättas in. I portrycksspetsar 
avsedda för att mäta negativa tryck (placerade i zoner ovanför grundvattenmagasinen) 
kan problem med luftinträngning förekomma. Spetsarna måste därför regelbundet 
avluftas och vattenmättas. Detta bör ske första gången inom en månad efter 
installationen, en andra gång efter 2–3 månader och i övrigt vid misstanke om att luft 
trängt in i filterspetsen.  

Den konceptuella modellen som tagits fram inom Metodikuppdraget och använts inom 
Stabilitetsuppdraget har visat sig stämma tämligen väl mot uppmätta mätvärden. 
Skillnader mellan uppmätta mätvärden och framtagen metodik kan exempelvis hänföras 
till jordlagrens genomsläpplighet och att mätarna har installerats i övergångszonen 
mellan två olika typjordlager. Den konceptuella modellen bedöms vara en 
tillfredsställande metod att använda inför planering av portrycksmätningar i framtida 
utredningar.  

I jämförelsen mellan nederbörd och uppmätta portryck i sektion 15/700H och 26/200H 
visar mätningarna en relativt liten påverkan. En svag tendens kan skönjas för de ytligare 
portrycksspetsarna i sektion 26/200H, installerade på 3 och 5 m djup, vilket kan förklaras 
av de ligger inom profilens markvattenzon. Sett i en större skala stiger portrycken 
huvudsakligen under den nederbördsrikaste perioden under året, borträknat perioder 
med snötäcke, och sjunker under vår och sommar. Detta syns tydligast i sektion 
26/200H. I sektion 15/700H visar mätningar på en ökning av portryck efter att snötäcket 
har avtagit, för de mätare som har installerats på 5 och 7 m djup. Tydligast är detta för 
vårvintern 2018.  
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Tydligast korrelation mellan uppmätta grundvattennivåer och nederbörd syns i SGU:s 
grundvattenrör Sollefteå_10, dock något förskjutet. Detta grundvattenrör är installerat 
till stort djup och har sannolikt god kontakt med Ångermanälven. Påverkan av 
förekommande snötäcke och efterföljande snösmältning kan skönjas relativt tydligt i 
samtliga grundvattenrör, men främst i 17TY006G (sektion 15/700H) och i Sollefteå_10 
(sektion 37/600H). Grundvattennivåerna stiger under höstperioderna och håller sig 
relativt konstant under vinterhalvåret, under tiden som det finns ett snötäcke. När 
snötäcket minskar sjunker också grundvattennivåerna temporärt, innan nivåerna höjs 
några veckor senare.  

Av de tre uppdragen visar portrycksmätare som har installerats inom 
Grundvattenuppdraget på en större variationsbredd än de som har installerats inom de 
övriga två uppdragen. Det kan grunda sig i att dessa mätare huvudsakligen har 
installerats inom typjordlager ”Fast silt”, där negativa portryck och stora variationer i 
portryck kan förekomma. Inom FoU-uppdrag Nipuddsvägen och Stabilitetsuppdraget har 
ytliga mätare också installerats i ”Fast silt”, där mätningar visar en mindre 
variationsbredd. Skillnaden bedöms ligga i att portrycksmätare av modell UMS är något 
mer instabila jämfört med mätare av modell BAT. Mätningarna är utförda under olika år, 
men de mätningar som har utförts under ett och samma år, 2020, visar ändå på att det 
verkar vara så. 

5.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Skred i siltslänter sker ofta som ytliga flakskred, så portrycksbilden närmast släntytan är 
viktig att undersöka. Det är lika viktigt att fokusera på positiva som negativa portryck för 
att få en komplett bild av portryckssituationen i en profil.  

Portrycksmätningarna visar att det finns slänter där det inte är rimligt att anta en 
hydrostatisk fördelning från nollnivån utan att portrycket kan ha en mindre än 
hydrostatisk fördelning. Vid kortare mätserier av portryck bör en känslighetsanalys av 
portryck utföras, för att säkerställa att stabilitetsberäkningar inte utförs med för höga 
portrycksvärden. Det bör också beaktas att ett flertal av mätpunkterna har visat på 
kraftigt varierande portryck.  

Längre mätserier av uppmätta portryck är viktigt för att erhålla en bättre träffsäkerhet 
avseende prognostisering av stabilitetsförhållandena Samuelsson & Fagerström (2019). 
För att kunna bestämma max- och minvärden på årsbasis erfordras en mätserie om minst 
1 år. För att se variationer över en längre tid rekommenderas en mätserie om ca 2–3 år. 
Längre mätserier, upp till 5 år eller mer, möjliggör att fånga årstidsvariationer men också 
mellanårsvariationer. Finns inte möjlighet till längre mätserier ska avläsningar utföras 
under minst 6 månader och då helst i samband med vårvintern, i samband med 
snösmältning, för att kunna fånga de högsta och för stabilitetsförhållandena mer kritiska 
värdena under året.  
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1. Bilaga – Diagram portrycksmätningar, portryck mot 
tid  

 

Figur B1-1. Diagram över portryck mot tid, sektion 15/700H och portrycksstation 17TY006 

 

Figur B1-2. Diagram över portryck mot tid, sektion 22/000H och portrycksstation 20SW006 
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Figur B1-3. Diagram över portryck mot tid, sektion 25/700V och portrycksstation 20SW018 

 

Figur B1-4. Diagram över portryck mot tid, sektion 26/200H och portrycksstation 17TY007 
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Figur B1-5. Diagram över portryck mot tid, sektion 26/200H och portrycksstation 20SW030 

 

Figur B1-6. Diagram över portryck mot tid, sektion 28/500V och portrycksstation 20SW022 
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Figur B1-7. Diagram över portryck mot tid, sektion 31/300H och portrycksstation 20SW034 

 

Figur B1-8. Diagram över portryck mot tid, sektion 33/600V och portrycksstation 17TY008 
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Figur B1-9. Diagram över portryck mot tid, sektion 36/900H och portrycksstation 20SW045 

 

Figur B1-10. Diagram över portryck mot tid, sektion 40/700H och portrycksstation 20SW005 
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Figur B1-11. Diagram över portryck mot tid, sektion 41/400H och portrycksstation 20SW051 
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2. Bilaga – Diagram grundvattenmätningar, tryckhöjd 
mot tid  

 

Figur B2-1. Diagram över grundvattennivå mot tid, sektion 15/700H och grundvattenrör 
17TY006G 

 

Figur B2-2. Diagram över grundvattennivå mot tid, sektion 16/000V och grundvattenrör 
Sollefteå_9 (SGU) 
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Figur B2-3. Diagram över grundvattennivå mot tid, sektion 26/200H och grundvattenrör 
17TY007G 

 

Figur B2-4. Diagram över grundvattennivå mot tid, sektion 30/500H och grundvattenrör 
19TY030G 
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Figur B2-5. Diagram över grundvattennivå mot tid, sektion 31/300H och grundvattenrör 
19TY035G 

 

Figur B2-6. Diagram över grundvattennivå mot tid, sektion 37/600H och grundvattenrör 
Sollefteå_10 (SGU) 
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Figur B2-7. Diagram över grundvattennivå mot tid, sektion 42/200V och grundvattenrör 
19TY057G 
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3. Bilaga – Påverkan av klimat och klimatdata, diagram 
portrycksmätningar  

 

Figur B3-1. Diagram över temperatur mot portryck, sektion 15/700H och portrycksstation 
17TY006 

 

Figur B3-2. Diagram över nederbörd mot portryck, sektion 15/700H och portrycksstation 
17TY006 
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Figur B3-3. Diagram över snödjup mot portryck, sektion 15/700H och portrycksstation 17TY006 

 

Figur B3-4. Diagram över temperatur mot portryck, sektion 26/200H och portrycksstation 
17TY007 
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Figur B3-5. Diagram över nederbörd mot portryck, sektion 26/200H och portrycksstation 
17TY007 

 

Figur B3-6. Diagram över snödjup mot portryck, sektion 26/200H och portrycksstation 17TY007 
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4. Bilaga – Påverkan av klimat och klimatdata, diagram 
grundvattenmätningar  

 

Figur B4-1. Diagram över temperatur mot grundvattennivå, sektion 15/700H och grundvattenrör 
17TY006G 

 

Figur B4-2. Diagram över nederbörd mot grundvattennivå, sektion 15/700H och grundvattenrör 
17TY006G 
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Figur B4-3. Diagram över snödjup mot grundvattennivå, sektion 15/700H och grundvattenrör 
17TY006G 

 

Figur B4-4. Diagram över temperatur mot grundvattennivå, sektion 26/200H och grundvattenrör 
17TY007G 
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Figur B4-5. Diagram över nederbörd mot grundvattennivå, sektion 26/200H och grundvattenrör 
17TY007G 

 

Figur B4-6. Diagram över snödjup mot grundvattennivå, sektion 26/200H och grundvattenrör 
17TY007G 
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Figur B4-7. Diagram över temperatur mot grundvattennivå, sektion 37/600H och grundvattenrör 
Sollefteå_10 

 

Figur B4-8. Diagram över nederbörd mot grundvattennivå, sektion 37/600H och grundvattenrör 
Sollefteå_10 
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Figur B4-9. Diagram över nederbörd mot grundvattennivå, sektion 37/600H och grundvattenrör 
Sollefteå_10. 
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