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Sammanfattning 

Klarälven är en av Sveriges längsta älvar och är unik i Skandinavien för sitt karaktäristiska 

meanderlopp. Det unika i Klarälvens fall är att älvfåran är instängd mellan två bergssidor. 

Klarälvens meanderlopp innebär erosion och förändringar i älvens lopp.  

Syftet med studien är att jämföra och analysera hur erosionen längs en sträcka av Klarälven har 

förändrats över tid. Underlaget består av en historisk karta från 1883 samt ortofoton från 1961 

och 2014. Studien är avgränsad till en 25 km lång sträcka norr om Ekshärad i Värmland.  

Metoder som används omfattar georeferering av den historiska kartan samt skärmdigitalisering av 

samtliga data. Därefter granskades och jämfördes resultaten genom överlagringsanalys uppdelat i 

två perioder samt alla perioder på en gång. 

Resultatet visar att omfattande erosion och avlagring har skett. I älvens ytterkurvor där vattnets 

hastighet är som högst har störst erosion skett och i innerkurvorna där vattnet rinner långsammare 

har det eroderade materialet avlagrats. De största skillnaderna är uppmätta mellan åren 1883 och 

1961. Men erosionsförändring i mindre skala har skett även mellan 1961 och 2014.   



 

Abstract 

River Klarälven is one of Sweden's longest rivers and is unique in Scandinavia because of its 

characteristic meander course.  The uniqueness in the case of Klarälven is that the riverbed is 

trapped between two mountain sides. The meandering course of Klarälven means major changes 

in its path due to extensive erosion along some reaches.  

The purpose of this study is to compare and analyze how some reaches of River Klarälven have 

changed over time. The data consists of a historical map from 1883 as well as orthophotos from 

1961 and 2014. The study is limited to a 25 km meandering reach north of the town Ekshärad in 

northern Värmland. 

Methods involved are georeferencing of the historical map and screen digitizing of all data. 

Subsequently, the results were reviewed and compared by overlay analysis divided into two 

periods and all periods at once. 

The result shows that extensive erosion and deposit have taken place. In the river's outer curves 

where the velocity of the water is highest is also the place where most erosion occurs. In the inner 

curves where the water velocity is slower, the eroded material is deposited. The largest 

differences were measured between the years 1883 and 1961. However, erosion changes on a 

smaller scale also occurred between 1961 and 2014.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Klarälven är Sveriges sydligaste stora älv och Vänerns största tillflöde. Dess källor ligger i 

Härjedalen och Dalarna och älven växer sig större ner i sjön Femunden i Norge. Där fortsätter 

älven med namnet Trysilelva fram till gränsen mot Värmland där den byter namn till Klarälven. 

Klarälven ringlar sig ända fram till dess utlopp i Karlstad där den delar sig i ett delta. Klarälven är 

cirka 460 km lång, varav ungefär 300 km av sträckan är belägen i Sverige (Ibsen, Svensson, & 

Nyberg, 2011). Ett kännetecken för älven är dess täta och regelbundna meanderlopp. I norra 

Värmland är Klarälven omgiven av trånga dalsidor som hindrar meanderbågarna att vidga sig i 

större utsträckning och ger älvens dess säregna utseende (de Geer, 1911). 

Intresset för att undersöka hur Klarälvens erosionsförändring har förändrats bygger på älvens 

karaktäristiska meanderlopp som är unikt i Skandinavien. Meander-bildningen är mest 

framträdande mellan Vingsjön och Edebäck och därav har en del av denna sträcka valts ut i 

studien. Erosion och översvämningar har historiskt sett påverkat människan i form av skador på 

både jordbruksmark, vägar och bebyggelse. Därför är det väsentligt att älven analyseras för att se 

hur den har förändrats över tid för att på så vis kunna analysera och göra prognoser för hur 

erosionen kan komma att se ut i framtiden. Denna studie fokuserar dock enbart på hur erosionen 

längs en del av älvens meandrande sträcka har förändrats historiskt.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att jämföra och analysera hur erosionen längs en sträcka av Klarälven har 

förändrats över tid. Tidsspannet är från 1883 och fram till 2014. Studien är avgränsad till en 

sträcka 25 km norr om Ekshärad i Värmland.  

 

1.3 Frågeställning 
- Hur har den studerade älvsträckan förändrats över tid?  

- Var längs älvsträckan har erosion och sedimentation främst skett? 
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1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till en 25 km lång sträcka norr om Ekshärad (figur 1) där älven har ett 

intressant meanderlopp. Tidsspannet är avgränsat till det tillgängliga kartmaterialet från 1883, 

1961 och 2014. 

 
Figur 1. Karta över studiens avgränsning.  
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2. Teori 

2.1 Klarälven 

Klarälven är en av våra stora nordsvenska älvar. Genom historien har älven haft dominerande 

betydelse för det värmländska näringslivet och har det även idag. Klarälven har varit viktig som 

kommunikationsled för människan och har varit en av Sveriges mest betydelsefulla flottnings-

leder (Ibsen et al., 2011). Flottningen syns tydligt på 1961 års ortofoton som har studerats i 

arbetet.  

Värmlands berggrundsformation är till ytan i stora drag präglat av spricktektonik. Brant stupande 

sprickzoner i nordlig och nordvästlig riktning (Lundegård, 1995). Då Klarälven under långa 

sträckor kan ses instängd av raka sluttningar på vardera sida om älven tror man att Klarälvsdalen 

uppkommit genom en tektonisk spricka rakt genom landskapet, snarare än långvarig floderosion 

(de Geer, 1911). Klarälven avviker från den större tektoniska dalen vid Edebäck men topografiskt 

kan sprickans nästan linjära utbredning urskiljas fortsätta genom de avlånga sjöarna Rådasjön, 

Lidsjön, Grässjön, Svartån, Alstern och vidare rakt mot Kristinehamn. Det antas att älven tidigare 

har följt denna sträcka hela vägen ut till Vänern. Klarälvsdalen fortsätter istället söderut från 

Edebäck i en serie mindre sprickningar där varje segment är rakt (Lundqvist, 1957). 

Klarälvsdalen består till stora delar av sand och jord, detta beror på att när inlandsisen drog sig 

tillbaka för drygt 9000 år sedan lämnades mängder av sand och lösa jordarter kvar (Sundborg, 

1956). 

Historiskt har älvsdalsbor haft det svårt att bo vid älven eftersom markerna nära vattnet 

återkommande har förstörts. Högvatten har vållat skador så som översvämningar och vattensjuka 

marker. Allvarliga erosionsskador har även uppstått som en följd av högvattnet. Erosionen kring 

älven kan dock variera kraftigt från år till år. Det kan gå flera år utan att någon större 

erosionsförändring sker, medan det året därpå kan bli stora skador som kan vara upp till tiotalet 

meter (Sundborg, 1956). Anledningen till att variationen kan vara så stor beror på exempelvis 

extrema vattenflöden, som blir allt vanligare i takt med extrema väder (Bernes, 2016). Det kan 

också vara erosionsskydd som har raserat eller andra oförutsägbara orsaker (Sundborg, 1956).   

I Norge heter Klarälven Trysilelva där den har sitt främsta tillflöde från sjön Femunden. Stora 

delar av Femunden får sitt vatten från de omgivande fjällens smältvatten. När älven sedan rinner 

in i Sverige byter den namn till Klarälven. Avrinningsområdet längst med hela älven sträcker sig 

cirka 10 km om vardera sida av älven och det totala området är 11 820 km² i Sverige och Norge 

(Ibsen et al., 2011). Längs med Klarälven har det funnits och finns flera vattenkraftverk, det 

största och som är i drift idag är Höljes kraftverk som öppnades 1962 (Ibsen et al., 2011).  

Längs med älven finns ett antal mätstationer som mäter vattenflödet. Statistiken samlas in och 

presenteras av SMHI och finns att hämta på SMHIs vattenwebb (SMHI, 2019). Mätstationen som 
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används till detta arbete är Edforsens kraftverk vid Edebäck söder om Ekshärad. Här har statistik 

över älvens vattenföring registrerats sedan början av januari 1950. Tidigare låg det en mätstation 

bara några hundra meter öster om dagens station, denna samlade in data mellan åren 1910–1947. 

I denna rapport används kartor och ortofoton från 1883, 1961 och 2014. Tyvärr finns ingen 

statistik över vattenflödet från 1883, men från 1961 och 2014. Dessvärre mäter SMHI endast 

vattenflödet och inte vattennivån i älven.  

Tabell 1. Tabell över vattenflödet i Klarälven vid Edforsens kraftverk. 

Datum för ortofoto och mättillfälle Vattenflöde 

1961-06-15 173 m³/s 

2014-07-12 103 m³/s 

 

2.2 Erosion och avlagring 
Erosion är en naturlig process och innebär att jord eller berg förändras på grund av yttre 

påverkan. I vattendrag innebär erosion att partiklar från botten och stränder slits loss och sätts i 

rörelse av vattenkraften. Det finns olika typer av erosion i vattendrag. Bottentransport innebär att 

material förs bort genom att materialet rullar längst med bottnen, medan suspension är när 

erosionen sker genom turbulens, det vill säga att partiklar blir uppslammade av vattnets rörelse. 

Detta händelseförlopp kan bidra till att erosionsbildningen blir kraftigare på såväl stränder som 

botten. Erosionsbildning är som störst där vattnet har kraftigast ström och strävar efter att jämna 

ut marken för att få den plan, det vill säga att erosion uppstår där vattnet hindras (Lundqvist, 

2006).  

Avlagring sker då vattnets hastighet avstannar så pass mycket att det medförda sedimentet, det 

vill säga materialet, sjunker och samlas på botten eller vid älvens kanter. Sedimentet består i 

vattendrag mestadels av slam, grus och lera (Lundqvist, 2006). Till följd av avlagring i älvar och 

floder kan delta uppstå. Detta sker när vattnets hastighet minskar och materialet sedimenteras, 

som i sin tur hindrar vattnet från att passera vilket gör att vattnet tvingas hitta nya vägar. Detta 

resulterar ofta i att älven eller floden delar sig i två armar, och kan upprepa sig flera gånger vilket 

skapar flera deltaarmar (Ibsen, Svensson, Nyberg, 2011). På Klarälven kan detta ses vid utloppet 

till Vänern i Karlstad.  
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2.3 Meanderbildning 
Meandring och meanderlopp är en naturlig företeelse och innebär att ett vattendrag slingrar sig 

fram likt serpentiner. För att detta ska vara möjligt behöver landskapet vara flackt och jorden 

lätteroderad. Små hinder i vattnets lopp skapar turbulens vilket skapar starkare erosion som till 

slut skapar meandrar. När meandrar uppstår skapas erosion i ytterkurvorna och sedimentation 

uppstår i innerkurvorna. Då menaderna väl uppstått förstärker den sin egen process, på så vis 

vidgas vattendraget i ytterkurvorna och fylls igen i innerkurvorna (Lundqvist, 2006). En 

företeelse som kan uppstå kallas för korvsjö, vilket innebär att när meanderbildningen har 

avancerat så pass långt att den skär av sig själv och därmed rinner rakt fram och får en kortare 

väg. Den avskurna meanderbildningen som blir kvar kallas för korvsjö på grund av dess 

korvlikande form. Korvsjöar uppstår ofta vid höga vattenflöden (Ibsen et al., 2011).  

 

2.4 Fjärranalys 
I denna studie har fjärranalys tillämpats för att kartera Klarälvens förändringar från år 1883 till 

2014. 

Fjärranalys är ett samlingsbegrepp som avser olika metoder för att samla in data på avstånd. Data 

från mark, vatten och atmosfär kan samlas in både för att övervaka, analysera och kartlägga. De 

olika metoderna är bland annat satellitfoton, ortofoton och laserdata (Jensen, 2016). Fjärranalys 

har många fördelar eftersom det möjliggör att det går att kartera stora landområden relativt tids- 

och kostnadseffektivt. Det möjliggör också att samhällen och dess infrastrukturer kan kartläggas 

(Harrie, 2012). Fjärranalysens utveckling har blivit en betydelsefull informationskälla till 

förändringsanalys. Detta eftersom de nya metoderna har gjort det lättare att upptäcka, identifiera 

och att analysera förändringar i omgivningen (Harrie, 2012).   

Fjärranalystekniken bygger på att ljus och strålning nyttjas i olika former. Lars Harrie (2012) tar 

upp två olika källor, där den aktiva fjärranalyssensorn är radar som skickar ut radiovågor mot ett 

föremål som den sedan fångar upp för att analysera. Den passiva fjärranalysen däremot tar endast 

in befintlig elektromagnetisk strålning från solen. De flyg- och satellitbilder som används för att 

ta fram dagens kartor är en typ av passiv fjärranalys (Harrie, 2012).  

På gamla flygfotografier innan färgtekniken slog igenom användes pankromatisk svartvit film. 

Det pankromatiska bandet täcker hela det synliga ljusspektrumet, som innefattar blått, grönt och 

rött ljus. Nackdelen med det pankromatiska bandet är att dess färgegenskaper inte kan urskiljas. 

Det gör att föremål med liknande egenskaper kan uppfattas i samma gråton och blir därmed svåra 

att urskilja från varandra. Till exempel är strandlinjer svåra att urskilja då det mörka vattnet 

sammanfaller med skogen och trädens skuggor. Den nyare tekniken med infraröd färgfilm är 

däremot effektiv för att skilja olika sorters vegetation (Jensen, 2016). 
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2.5 Metoder för att extrahera strandlinje 

För att identifiera strandlinjer finns enligt Toure, Diop, Kpalma och Maiga (2019) tre olika 

metoder: kantdetektering, tröskelmetod och klassificering. En kant definieras genom att 

skillnaden i bildens pixelvärden är liten längs med kantens linje medan den är hög rätvinkligt mot 

linjen. Kantdetektering innebär att detektera dessa förändringar med hjälp av algoritmer. 

Tröskelmetoden däremot går ut på att bildens pixlar segmenteras till endast två olika värden. 

Vilket värde en pixel ska tilldelas avgörs av pixelns intensitet, om den är högre eller lägre än det 

angivna tröskelvärdet. Bildklassificering är snarlik tröskelmetoden men avser att extrahera 

information till ett flertal olika klasser för att på så sätt kunna skapa tematiska kartor (Toure et al., 

2019). I detta arbete är endast klasserna land och vatten relevanta för slutresultatet. 

 

2.6 Förändringsanalys 
En förändringsanalys är ett sätt att upptäcka skillnader som har hänt över tid. Det kan vara allt 

från små skillnader som hur planteringar har växt i en park eller hur inlandsisar har smält 

(Lillesand, Kiefer, & Chipman, 2014). I detta arbete utförs en förändringsanalys för att se hur 

Klarälvens strandlinje har förändrats historiskt. Detta kan visualiseras delvis med hjälp av 

ArcMap Raster Calculator som kan göra olika rasteroperationer. Verktyget kan addera och 

subtrahera kartskikt från olika tidpunkter för att påvisa dess skillnader (Jensen, 2016). 

 

2.7 Georeferering  
Georeferering är en metod för att knyta data med okänd eller saknad referens till ett känt 

referenssystem. Det innebär att en karta eller data med redan har befintligt geodetiskt 

referenssystemen används som utgångspunkt, som kan vara satellitfoton, ortofoton, terrängkartor 

etcetera (Harrie, 2012). Processen går ut på att kontrollpunkter identifieras i datat som skall 

georefereras och kopplas till motsvarande punkter i referenssystemet. Kontrollpunkterna kan till 

exempel vara vägkorsningar, fastighetsgränser eller gatuhörn. Antalet kontrollpunkter som 

behövs sättas ut avgörs av data komplexitet, men det är inte säkert att resultatet blir bättre desto 

fler punkter som används. Snarare behöver punkterna fördelas jämt över kartan för att resultatet 

ska bli tillförlitligt (Esri, 2019).  
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2.8 Tidigare arbeten  
Sundborg (1956) har i sin studie Klarälven under 150 år – En erosionskarta med beskrivning, 

undersökt hur Klarälven har förändrats från 1800-talets början fram till 1950-talet. Han har i 

likhet med den här studien jämfört strandlinjen och utifrån den presenterat var erosion och 

sedimentation har uppstått. Sundborgs material består av historiska storskifteskartor från omkring 

1800, historiska lagaskifteskartor från omkring 1850 och ortofoton omkring 1950. 

Statens geotekniska institut har gjort studien Skredrisker i ett förändrat klimat – Norsälven 

(2015). I studien undersöktes Norsälvens erosion och avlagring med hänsyn till klimatförändring 

för att beräkna älvens framtida utveckling fram till år 2100. Som en del i detta har de analyserat 

strandförskjutningen och då använt sig utav skärmdigitalisering för att extrahera strandlinjen. 

Övrigt beräkningsunderlag har baserats på geologiska undersökningar, flödesdata, 

bottenundersökningar, hydrodynamiska modeller, lodade sektioner samt klimatanalys. För att 

sedan använda underlaget i matematiska modeller för att beräkna olika framtidsscenarion. 
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3. Metod 

3.1 Indata 

• Häradsekonomiska kartan från 1883. Beställd högupplöst inskannad kopia i TIF-format 

genom Lantmäteriet från Rikets allmänna kartverksarkiv.  

• Historiskt ortofoto från Lantmäteriet. Framställt från inskannade flygbilder tagna  

1961-06-15 med 0,5 m upplösning. 

• IR-ortofoto från Lantmäteriet. Framställt från inskannade flygbilder tagna 2014-07-12 

med infraröd färg och 0,5 m upplösning. 

• Terrängkartan från Lantmäteriet i vektorformat. En fullvärdig markslagsredovisning och 

detaljerade vägar och stigar. 

• Fastighetskartan från Lantmäteriet i vektorformat. Grundläggande karta med detaljerad 

fastighetsindelning och fastighetsgränser. 

 

3.2 Programvara 
Samtliga operationer och analyser utfördes i ArcMap 10.5 
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3.3 Georeferering  

Häradsekonomiska kartan från 1883 (bilaga 1) saknade geodetisk referensinformation och 

behövde därför georefereras. Refereringen var tänkt att utgå från terrängkartan och kontroll-

punkter vid vägkorsningar men eftersom häradskartan är så pass gammal stämde den inte väl 

överens med referenskartan. Därför valdes istället fastighetskartan med tillhörande fastighets-

gränser som referensunderlag. Fastighetsgränserna i sin tur utgjorde bättre kontrollpunkter som 

stämde mer överens med de historiska fastighetsgränserna. Då bebyggelse till störst del återfinns 

längs med älven är övriga områden relativt detaljfattiga. Därför kunde kontrollpunkterna inte 

spridas ut i bredd i någon större omfattning. Efter många försök hittades fem punkter med bra 

kvalitet. Resultatet stämde tämligen bra överens med referenskartans fastighetsgränser i sin 

helhet.  

 
Figur 2. Häradsekonomiska kartan med nya fastighetsgränser överlagrade. 
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3.4 Klassificering 
Jämförelseanalysen gjordes i ArcMap med tilläggsverktygen Spatial Analyst Tools på ortofoton 

från 1961 och 2014. För att kunna jämföra endast vattnets förändringar sorterades vattenytorna 

från respektive epok ut genom att ortofoton klassificerades med träningsytor för vatten, 

sanddynor, åker och skog (figur 3).  

 
Figur 3. Klassificerade raster från 2014 års ortofoto. 

Det klassificerade rastret filtrerades för att endast få med relevant data. Ur de filtrerade rastren 

togs alla klasser bort som motsvarade land. Då de historiska ortofotona är i gråskala var en 

klassificering svår att få rätt eftersom dessa ortofoton saknar färginformation. Det medförde att 

vattenytor var för snarlika skuggor och skog, vilket resulterade i att klasserna sammanföll. Se 

exempel i figur 4 nedan.  

 
Figur 4. Klassificerade raster från 1961 års ortofoto. 
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3.5 Skärmdigitalisering 
Då klassificeringen inte gav förväntat resultat valdes istället skärmdigitalisering som metod för 

att extrahera strandlinjen. Metoden användes även genomgående av Statens geotekniska institut i 

studien Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven (2015) för att extrahera Norsälvens 

strandlinje från ortofoton. Skärmdigitaliseringen gjordes i ArcMap genom att för hand rita av 

vattenytorna som polygoner i vektorformat där brytpunkter placerades utmed strandlinjen. För att 

få samma noggrannhet tillämpades skärmdigitalisering på samtliga kartor i analysen, vilket 

innefattar historiska kartan från 1883 samt ortofotona från 1961 och 2014. Anledningen till att 

samma metod valdes även på 2014 års ortofoto var för att få samma typ av underlag och 

noggrannhet på samtliga data i tidsserien. 

 

Därifrån kunde datat analyseras för att se hur älven har förändrats. För att få bäst överblick av 

förändringarna jämfördes först två tidsperioder åt gången. Årtalen som jämförs används som 

indata till verktyget Intersect och på så vis skapas en yta som visar vatten som inte har förändrats. 

Detta oförändrade vatten ligger som toppskikt och är färgat symboliskt blått. Det äldre datat 

ligger som bottenskikt och redovisar var avlagring skett med grön färg. Det nyare datat ligger 

som mellanskikt och redovisar med röd färg var erosion skett (figur 5). 

 

För att undersöka samtliga tidsepoker på en och samma karta gjordes en överlagring av samtliga 

data. Överlagringen innebär att kartskiten läggs ovanpå varandra genom att addera ihop de tre 

kartskikten till ett och samma lager. För att kunna addera med Raster Calculator konverterades 

polygonerna från vektor- till rasterformat samt varje år tilldelades sitt årtal som attribut. Detta för 

att säkerhetsställa att endast få unika och identifierbara värden efter additionen (figur 10). 
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av Klarälvens förändring mellan 1883–2014. Resultatbilderna är 

urklipp från hela förändringsanalysen och intressanta sträckor har valts ut för presentation.  

Förändring mellan åren 1883–1961 

Figur 5 och 6 visar erosionsförändring mellan åren 1883 och 1961. Här har erosionsförändringar 

skett likt ett skolboksexempel med tydlig erosion i ytterkurvorna och avlagring i innerkurvorna. 

De största erosionsförändringarna är uppmätta på figur 5 till 103 m och på figur 6 till 94 m. 

De största avlagringsförändringarna mäts till 99 m på figur 5 och på figur 6 till 160 m.  

 
Figur 5. Erosionsförändring mellan åren 1883 och 1961. 
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Figur 6. Erosionsförändring mellan åren 1883 och 1961.   
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Förändring mellan åren 1961–2014  

Figur 7 och 8 visar erosionsförändring mellan åren 1961 och 2014. Precis som resultatet från den 

första perioden uppvisar dessa figurer erosion och avlagringsprocessen enligt teorin. Dock har 

erosionen och avlagringen skett i mycket mindre omfattning mellan dessa årtal. De största 

erosionsförändringarna är 14 m på både figur 7 och 8. De största avlagringsförändringarna mäter 

28 m på figur 7 och på figur 8 32 m.  

 
Figur 7. Erosionsförändring mellan åren 1961 och 2014.  
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Figur 8. Erosionsförändring mellan åren 1961 och 2014.   
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Samtliga strandlinjer  

Figur 9 presenterar samtliga digitaliserade strandlinjer. Figur 10 visar samtliga vattenytor från 

överlagrings-beräkningen och redovisar hur vattenloppet har förändrats över tid. Rosa färg 

symboliserar den yta där älven rann endast 1883 medan den ljusblå färgen visar ytan där älven 

varit oförändrad under alla tre tidsperioder och så vidare. Färgerna gör det överskådligt att se att 

den största förändringen har skett mellan 1883 och 1961. 

 
Figur 9. Samtliga skärmdigitaliserade strandlinjer mellan åren 1883 och 2014. 
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Figur 10. Samtliga vattenytor mellan åren 1883 och 2014 överlagrade. 
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5. Diskussion 

Generellt kan man se att resultatet går hand i hand med teorin där erosionen sker i älvens 

ytterkurvor och avlagringen sker i älvens innerkurvor (Lundqvist, 2006). Vilket resultatet i figur 

5 åskådliggör. De största förändringarna har uppkommit mellan åren 1883 och 1961 (78 år). 

Mellan 1961 till 2014 (53 år) har det skett mycket mindre erosionsförändringar i älven. Trots att 

den första tidsperioden är längre är erosionen inte proportionerlig mot den andra perioden. 

Mellan år 1883 och 1961 uppmättes de största förändringarna på upp till 94 meter erosion och 

160 meter avlagring (figur 6). Mellan år 1961 och 2014 uppmättes motsvarande förändringar till 

15 respektive 45 meter (figur 8). Vilket tydligt visar att erosionsförändringen är störst under den 

första perioden.   

Det är dock viktigt att ha i åtanke att en anledning till det kan vara att materialet från 1883 är en 

handritad karta, och underlaget är därför inte lika tillförlitligt som ortofotona. Åke Sundborg 

(1956) redogör denna problematik i sin studie. Han tar upp att förr i tiden var inte alla områden 

omkring älven lika högt värderade ekonomiskt. Till exempel värderades åkermark mer än 

betesmark och därför tillägnade kartritaren mindre noggrannhet vid dessa områden under 

kartritningen. Ytterligare en av dåtidens begränsningar gällande de historiska kartorna var också 

att noggrannheten var sämre på grund av den äldre inmätningstekniken.  

I figur 11 nedanför visar strandlinjen på kartan från 1883 hur älven har varit innanför 

bergskanten. Linjen över berget är cirka 27 meter i höjdled över dagens vattennivå, vilket är 

orimligt. 

 
 Figur 11. Urklipp från åren 1883–1961 där strandlinjen från år 1883 skär bergskanten. 
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Felmarginalen i plan är cirka 40 meter, och vad det beror på kan ha olika orsaker. En möjlig 

anledning kan vara att kartan helt enkelt är felaktig, som Åke Sundborg (1956) tar upp som ett 

problem med de historiska kartorna. Ett annat kan vara att det har blivit fel i passningen av kartan 

vid georefereringen. Detta kan bero på tidigare nämnda eventuellt bristfälliga kvalitéer på kartan. 

Ytterligare fel i georefereringen som kan ha medfört felaktigt resultat, kan vara fastighets-

gränsernas noggrannhet och dess förändringar över tid. Detta märkes tydligt under geo-

refereringen. Det fanns svårigheter med att hitta kontrollpunkter som stämde överens med den 

historiska kartan och fastighetskartan, eftersom det fanns få fastighetsgränser som var samma på 

slutet av 1800-talet och nutida fastighetsgränser. Fastighetsgränserna har dock förändrats mindre 

än vad vägnätet har gjort. Vägnätet provades först i georefereringen men det upptäckes snart att 

det var för stora olikheter för att hitta gemensamma referenspunkter.  

En annan anledning till att det kan ha skett mer erosion mellan åren 1883 och 1961 än vad det har 

gjort mellan 1961 och 2014, är att vattenflödet var mer fritt under den tidigare tidsperioden. Då 

påverkade bland annat smältvatten, högvattnet och extremväder vattenflödet som i sin tur 

påverkade erosionen. Det kom dock att ändras i och med att Höljes kraftverk öppnades 1962 i 

norra Värmland nära norska gränsen (Ibsen et al., 2011). Kraftverket dämmer upp Klarälven 

vilket innebär att vattenflödet börjades regleras i större omfattning än tidigare och därigenom 

blev det jämnare utsläpp av vatten och mindre erosion.  

Ytterligare en faktor som påverkar hur tillförlitligt resultatet blir är älvens vattenstånd. Stora delar 

av Klarälven omges av ett flackt landskap, vilket möjliggör dess säregna och karaktäristiska 

meanderlopp (Lundqvist, 2011). Det gör att strandlinjerna kan förskjutas åt olika håll, beroende 

på hur vattenståndet var vid de olika karteringstillfällena (Sundborg, 1956). Men hur vattenstånd 

var vid de olika karteringarnas tidpunkter finns ingen data på och därför kan resultatet ha en 

felmarginal på någon meter åt vardera håll vid de områden där landskapet är flackt, om vattnet 

har varit högre eller lägre vid ett tillfälle än det andra. Detta skulle då kunna förklara varför älven 

är bredare 1961 än vad den är 2014. Edeforsens kraftverk mätte vattenflödet till 173 m³/s 1961 

respektive 103 m³/s 2014, vilket stödjer denna tes att det var högre vattenstånd i älven 1961 än 

2014.   

Från början var det tänkt att använda Åke Sundborgs resultatkarta från studien Klarälven under 

150 år – En erosionskarta med beskrivning (1956). Men då hans karta endast innehåller 

Klarälvens vattenlopp och saknar övriga detaljer att georeferera till, kunde detta inte genomföras.  
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6. Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka Klarälvens erosionsförändring mellan åren 1883 och 2014. I 

likhet med andra studier om erosion, bland annat Klarälven under 150 år. En erosionskarta med 

beskrivning (1956) och Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven. Framtida erosion i 

Norsälven med hänsyn till klimatförändring (2015) har denna studie visat på att 

erosionsförändringarna på Klarälven har skett i ytterkurvorna och sedimentation i innerkurvorna. 

De största förändringarna har skett mellan 1883 och 1961. Vad det beror på finns flera olika 

anledningar. En orsak till de stora erosions-förändringarna under denna period beror på att 

vattenflödet löpte fritt och vårfloderna gjorde mer ”skada”. Men i och med Höljesdammen 

öppning 1962 har vattnet reglerats till ett mer kontrollerat flöde.  

Resultatet är dock inte helt tillförlitligt eftersom det finns en del osäkra parametrar som påverkar. 

Underlagen som ligger till grund för 1883 karta är gammal och metoderna som användes för att 

ta fram denna är ålderdomliga, därav kan resultatet svikta. En annan viktig parameter är hur 

vattenståndet var vid tillfället då karteringen genomfördes. Eftersom Klarälven rinner fram på 

områden som har många flacka partier påverkar detta hur bred älven ter sig från period till period. 

Ett säkrare resultat är att erosionen var mycket större förr och minskar under 1900-talets andra 

halva. Detta har medfört att erosionen och översvämningarna med de negativa följderna för 

människorna som bor vid älven har minskat. Men för att få ett mer noggrant resultat krävs det en 

större studie med mer omfattande underlag från fler tidpunkter, som på så vis kan komma förbi 

högvatten och andra påverkansfaktorer. Framtida studier skulle även kunna göra prognoser om 

hur erosionen längs Klarälven kan komma att förändras i framtiden.  
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Bilaga 1 
Häradsekonomiska kartan från 1883 efter georefering och skärmdigitalisering av strandlinje. 
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