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Abstract 
 
In year 2000, the EU Water Framework Directive was adopted and by 2015, all 
European watersheds have to be established. The purpose with the directive is to 
create an overall view over the water resources in Europe and to get a 
comprehensive legislation. SMHI in Sweden has already established a few 
watersheds around the country. An overall view of the water resources together 
with knowledge of the geology is a requirement to a sustainable development and 
an effective taking care of the nature resources. Within the physical planning, the 
geology knowledge is very important. For example, it is vital to know the quality 
of the ground when planning new building complexes. 
 
The purpose with this bachelor thesis was to establish the watershed of 
Kungsbäcken and to do a geomorphologic survey of the area. The thesis also 
aimed to describe some of the fluvial morphologic presences, in a part of 
Kungsbäcken, i.e. from the outflow to Gavleån at Stora Vall, to the viaduct at 
Regementvägen. 
 
By doing the study as a combination of physical geography and GIT, the 
possibilities to do different types of analyses and calculations, on the basis of the 
nature resources in an area and the modern technique are pointed out. 
Furthermore, the result from this study will be given to SMHI. The result may be 
of benefit to SMHI, when mapping the watershed of Kungsbäcken later on.   
 
To make the geomorphologic survey of the watershed and to establish the 
boundaries of it, literature, earlier studies in the area, terrain- , rock, - soil maps 
and aerial photos were studied. Moreover, out of date-boundaries established by 
SMHI were used, together with an analogue analysis, based on the printed terrain 
map 13H SV.  We also used a flow model, based on a digital elevation model over 
the area. The study also contained field trips. Three areas with uncertain 
boundaries were studied and with flow direction instruments and ocular 
examination, the boundaries were established. Field trips of geomorphologic 
interest were also made, like studies of recessional moraine and roch moutonnée. 
 
By field trips, analyses, digitizing and literature perusal, the boundaries of the 
watershed of Kungsbäcken has been established and the area is 105.4 km2. The 
result of the geomorphologic survey of the area can be seen in a map (appendix 
1). Apart from that, concepts and nature phenomena are also described in the 
report along with observations of the benefits of studies like this one.  
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Sammanfattning 
 
År 2015 ska alla avrinningsområden i EU-länderna vara fastställda. Anledningen 
till detta är att år 2000 trädde ett vattendirektiv i kraft. Syftet med direktivet är att 
skapa en helhetssyn för vattenresurserna i Europa och för att få en enhetlig och 
övergripande lagstiftning. I Sverige har SMHI redan bestämt vattendelare och 
avrinningsområden för ett stort antal områden i landet, men i och med direktivet 
har det blivit ett krav. En helhetssyn på vattenresurser tillsammans med kunskaper 
om geologi är en förutsättning för en hållbar utveckling och ett effektivt 
tillvaratagande av naturresurserna. Inom samhällsplaneringen spelar geologin en 
tämligen betydande roll. Vid exempelvis planering av nya bostadsområden är det 
av stor vikt att veta markens egenskaper.  
 
Syftet med detta examensarbete var att fastställa Kungsbäckens avrinningsområde 
samt att göra en geomorfologisk undersökning av området. Arbetet syftade även 
till att redogöra för några fluvialmorfologiska förekomster kring del av 
Kungsbäcken - från utloppet vid Gavleån vid Stora Vall till viadukten vid 
Regementsvägen. Genom att utföra studien som en kombination av naturgeografi 
och GIT påvisas möjligheterna att utföra olika typer av analyser och beräkningar 
utifrån de naturresurser som finns i ett område och den moderna tekniken. Vidare 
kommer resultatet från denna studie att delges SMHI. De kan därmed få nytta av 
materialet när de, på uppdrag av Naturvårdsverket, skall utföra en kartläggning av 
Kungsbäckens avrinningsområde. 
 
För att möjliggöra en geomorfologisk kartläggning av Kungsbäckens 
avrinningsområde och fastställa dess gränser studerades initialt tillgängligt 
material såsom tidigare studier, litteratur, terrängkarta, jord- och bergartskartor 
samt flygfotografier. Vid genomförandet av fastställningen av områdets gränser 
nyttjades bland annat SMHI:s tidigare gjorda gränser, en av oss gjord analog 
analys, utifrån tryckta terrängkartan 13H SV samt en flödesmodellering av en i 
studien gjord höjdmodell över området. Därefter gjordes fältstudier till tre stycken 
områden med osäkra områdesgränser, vilka framkom av ovan nämnda analyser. 
Med hjälp av flödesriktningsinstrument och okulär besiktning kunde gränserna då 
fastställas. Även fältstudier av geomorfologiskt intresse har utförts, såsom studie 
av ändmoräner och hällar. 
 
Med hjälp av genomförda fältstudier, analyser, digitalisering och 
litteraturgranskning har gränserna för Kungsbäckens avrinningsområde bestämts 
samt beräknats till en area av 105,4 km2. Områdets geomorfologiska kartläggning 
har resulterat i en karta där de olika förekomsterna finns redovisade (se bilaga 1, 
karta i A3-format). Förutom detta finns olika begrepp och naturfenomen beskrivna 
i rapporten samt nyttan med denna typ av studie. 
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Förord 
 
Två av huvudsyftena med arbetet var dels att fastställa Kungsbäckens 
avrinningsområdesgränser och dels redogöra för de geomorfologiska 
förekomsterna i området. Studien är utförd som ett examensarbete på C-nivå där 
bland annat jämförelser mellan olika analysmetoder ingår. Arbetet är en 
kombination av geografisk informationsteknik (GIT) och naturgeografi där 
Annelie Tähtikivi har huvudansvaret för GIT-delarna och Maria Sjö för de 
naturgeografiska inslagen. Emellertid har båda deltagit i skrivarbetet och i de 
analyser som krävdes för respektive disciplin. Examensarbetet är på 10 poäng och 
avslutar vår utbildning på Geomatikprogrammet på Högskolan i Gävle.  
 
Beträffande de nya gränsdragningarna i Kungsbäckens avrinningsområde kommer 
SMHI att delges materialet från studien.  

Vi vill framföra ett stort tack till följande personer som med sin kunskap om 
naturgeografi, hydrologi, geografiska informationssystem och/eller material 
bidragit till arbetets genomförande: 

Anders Brandt, handledare, som hjälpt oss under hela arbetet med information om 
naturgeografi och geografiska informationssystem samt gett oss tips och råd i 
arbetsprocessen. 

Bo Malmström, examinator, som bidragit med sina kunskaper i naturgeografi. 

Kurt Ehlerth, SMHI, som varit oss behjälplig under fastställandet av 
avrinningsområdet och bidragit med information om hydrologi.  

Daniel Björkert, SMHI, som bistått med data över avrinningsområdet. 

Marknadsenheten, Lantmäteriet, framförallt Annelie Hällgren som varit till stor 
hjälp vad gäller framtagande av kart- och höjddata. 

Ingegerd Norén och Rolf Kulla, Lantmäteriet, vilka bidragit med flygbilder över 
del av det studerade området. 

Ewa Rannestig, ULI, som bidragit med information och intressant litteratur. 

Johan Öholm, Gävle kommun, som bidragit med information angående 
kommunens fiskevårdsplan.  

Lantmäteriets Informationsförsörjningsstab, som lånat ut sin laptop under hela 
examensperioden. 
 
Gävle den 9 juni 2006 
 
Maria Sjö    Annelie Tähtikivi 
 
……………………..   ……………………….. 



 IV 

Innehållsförteckning 
 
Abstract ________________________________________________________________ I 
Sammanfattning ________________________________________________________ II 
Förord ________________________________________________________________ III 

1  INLEDNING __________________________________________________1 

1.1 BAKGRUND _____________________________________________________ 1 
1.2  SYFTE OCH AVGRÄNSNING__________________________________________ 2 
1.3  DISPOSITION ____________________________________________________ 3 

2  OMRÅDESBESKRIVNING ______________________________________4 

2.1 BESKRIVNING AV VATTENDRAG I OMRÅDET ______________________________ 4 
2.1.1  Gavleån _____________________________________________________________ 4 
2.1.2  Tidigare studier i området________________________________________________ 5 
2.2 TIDIGARE HYDROLOGISK UNDERSÖKNING I AVRINNINGSOMRÅDET______________ 8 
2.3 NYTTAN AV GEOLOGISKA KUNSKAPER__________________________________ 9 
2.4 BESKRIVNING AV BERGGRUNDEN I OMRÅDET_____________________________ 9 
2.4.1  Vulkanisk bergart _____________________________________________________ 10 
2.4.2  Sedimentär bergart____________________________________________________ 12 
2.5  BESKRIVNING AV JORDARTERNA I OMRÅDET ____________________________ 13 
2.5.1  Torv _______________________________________________________________ 13 
2.5.2  Lera - mjäla - finmo____________________________________________________ 13 
2.5.3  Grovmo - sand - grus __________________________________________________ 14 
2.5.4  Isälvssediment _______________________________________________________ 14 
2.5.5  Morän ______________________________________________________________ 15 
2.6  BESKRIVNING AV FLUVIALMORFOLOGIN I DEL AV KUNGSBÄCKEN______________ 16 
2.6.1  Meandring __________________________________________________________ 16 
2.6.2 Terrasser ___________________________________________________________ 17 
2.6.3 Flätat vattendrag _____________________________________________________ 18 

3 MATERIAL__________________________________________________19 

3.1  KARTDATA ____________________________________________________ 19 
3.1.1 Analoga kartor _______________________________________________________ 19 
3.1.2 Digitala kartor ________________________________________________________ 19 
3.2  GSD-HÖJDDATA ________________________________________________ 19 
3.3  FLYGFOTOGRAFIER ______________________________________________ 20 
3.4 FLÖDESRIKTNINGSINSTRUMENT _____________________________________ 20 
3.5 DATA FRÅN SMHI _______________________________________________ 20 

4  METODER __________________________________________________21 

4.1  AVRINNINGSOMRÅDE_____________________________________________ 21 
4.1.1  Fastställande av avrinningsområde - digitalt ________________________________ 21 
4.1.2  Fastställande av avrinningsområde - analogt________________________________ 21 
4.1.3 Fältstudier___________________________________________________________ 22 
4.1.4 Beräkning av avrinningsområdets storlek___________________________________ 23 
4.2  GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM I STUDIEN_________________________ 23 
4.2.1  Digital höjdmodell _____________________________________________________ 23 
4.2.1.1  Höjdmodellering _______________________________________________________________ 25 
4.2.1.2 Flödesmodellering _____________________________________________________________ 26 
4.3  KARTLÄGGNING AV GEOLOGISKA OCH GEOMORFOLOGISKA FÖREKOMSTER______ 30 
4.3.1  Fältstudier___________________________________________________________ 30 



 

 V 

4.3.2  Flygbildstolkning______________________________________________________ 30 
4.3.3  Kartstudier __________________________________________________________ 31 

5  RESULTAT _________________________________________________32 

5.1  AVRINNINGSOMRÅDE_____________________________________________ 32 
5.1.1 Fastställande av osäkra gränser _________________________________________ 32 
5.1.2 Vattendragens vägval i området__________________________________________ 35 
5.2  GEOMORFOLOGIN I OMRÅDET_______________________________________ 36 
5.2.1 Gävleåsen __________________________________________________________ 37 
5.2.2  Ackumulationsformer __________________________________________________ 38 
5.2.2.1  Ändmorän och sidomorän _______________________________________________________ 38 
5.2.2.2  Småkuperad moränterräng ______________________________________________________ 39 
5.2.2.3  Rik- och storblockigt område _____________________________________________________ 40 
5.2.3  Erosionsformer_______________________________________________________ 40 
5.2.3.1  Isräfflor ______________________________________________________________________ 40 
5.2.3.2  Hällar _______________________________________________________________________ 40 
5.2.3.3  Lera, sand och svämsand _______________________________________________________ 41 
5.3  INLANDSISENS RÖRELSERIKTNING I OMRÅDET ___________________________ 41 
5.4 FLUVIALMORFOLOGI – FÖREKOMSTER I DEL AV KUNGSBÄCKEN ______________ 42 
5.4.1  Meandring __________________________________________________________ 42 
5.4.2  Terrasser ___________________________________________________________ 43 
5.4.3  Flätat vattendrag _____________________________________________________ 43 

6 DISKUSSION ________________________________________________44 

6.1  OSÄKRA GRÄNSER VAD GÄLLER AVRINNINGSOMRÅDET ____________________ 44 
6.2  BERÄKNING AV MEDELDJUP ________________________________________ 45 
6.3  INTERPOLATIONSMETODER ________________________________________ 45 
6.4 ANALYS AV VATTENFLÖDE _________________________________________ 46 
6.5  FRAMTIDEN OCH VATTENDIREKTIVETS KRAV ____________________________ 47 

7  SLUTSATSER _______________________________________________49 

REFERENSER __________________________________________________50 

BILAGOR (s. 55) 
 
GEOMORFOLOGISK KARTA ÖVER KUNGSBÄCKEN AVRINNINGSOMRÅDE (A3)   A 

ATTERBERGS KORNSTORLEKSSKALA B 

ÖVERSIKTSKARTA – MORÄNRYGGAR C 

ÖVERSIKTSKARTA – BLOCKBESTÅND D 

ÖVERSIKTSKARTA – ISRÄFFLOR OCH HÄLLAR E 

ÖVERSIKTSKARTA – LERA, SAND & SVÄMSAND F 

 



 VI 

FIGURFÖRTECKNING 
 
Figur 1. Gavleåns avrinningsområde................................................................................................ 5 
Figur 2. Bottensubstratets medelfördelning, Kungsbäcken .............................................................. 6 
Figur 3. Bottensubstratets medelfördelning, Rörkärrsbäcken........................................................... 6 
Figur 4. Bottensubstratets medelfördelning, Torkholmsbäcken........................................................ 7 
Figur 5. Visualisering för beräknat område som översvämmas. ...................................................... 8 
Figur 6. Bergarterna i studieområdet .............................................................................................. 10 
Figur 7. Jordarterna i studieområdet............................................................................................... 13 
Figur 8. Tvärsnitt av en subakvatisk rullstensås ............................................................................. 15 
Figur 9. Spiralflödet i en meander................................................................................................... 16 
Figur 10. Olika typer av förändringar i ett meandrande vattendrag ................................................ 17 
Figur 11. Tvärsnitt av dalen. ........................................................................................................... 18 
Figur 12. Flätat vattendrag ............................................................................................................. 18 
Figur 13. Instrument, vilken användes vid bestämning av flödesriktning........................................ 20 
Figur 14. Fältstudie 22 april, Norrbomuren.    ................................................................................ 23  
Figur 15. Fältstudie 4 maj, Norrbomuren. ....................................................................................... 22 
Figur 16. Höjdmodell .....................................................................................................................  26 
Figur 17. Höjdmodell + avrinningsområdet ..................................................................................... 25 
Figur 18. Höjdmodell med IDP             ........................................................................................ 27 
Figur 19. Höjdmodell med Kriging .................................................................................................. 26 
Figur 20. Terrängsluttningar. .......................................................................................................... 27 
Figur 21. Konkav lutning   ......................................................................................... 28 
Figur 22. Konvex lutning  ........................................................................................................... 27 
Figur 23. Flödesriktning .................................................................................................................. 28 
Figur 24. De åtta granncellernas flödesriktning, ............................................................................. 28 
Figur 25. Ackumulerade flöden         .............................................................................................. 30 
Figur 26. Simulerade avrinningsområden....................................................................................... 29 
Figur 27. Avrinningsområdets höjdmodell ...................................................................................... 32 
Figur 28. Kungsbäckens avrinningsområde. .................................................................................. 32 
Figur 29. Vattendelare, område 1. .................................................................................................. 33 
Figur 30. Detaljkarta över gränsdragning, område 1. ..................................................................... 33 
Figur 31. Vattendelare i område 2. ................................................................................................. 33 
Figur 32. Detaljkarta över ny gränsdragning, område 2.................................................................. 35  
Figur 33. Vattendelare 1, område 2. ............................................................................................... 34 
Figur 34. Detaljkarta över ny gränsdragning, område 3.................................................................. 34 
Figur 35. Vattendelare 2 och torrlagt dike, område 2...................................................................... 34 
Figur 36. Detaljerad karta över flödesriktningarna, område 3......................................................... 35 
Figur 37. Vattendragen i området. .................................................................................................. 35 
Figur 38. Geomorfologisk karta över Kungsbäckens avrinningsområde......................................... 36 
Figur 39. Höjdmodell över Gävleåsen. ........................................................................................... 37 
Figur 40. Gävleåsen. ...................................................................................................................... 38 
Figur 41. Översiktlig bild över moränryggsformerna....................................................................... 39 
Figur 42. Ändmorän, väster om Sälgsjön. ...................................................................................... 39 
Figur 43. Stor häll ........................................................................................................................... 41 
Figur 44. Inlandsisens rörelseriktningar i södra Gävleborgs län. .................................................... 41 
Figur 45. Studerad del av Kungsbäcken......................................................................................... 42 
Figur 46. Meandring ....................................................................................................................... 42 
Figur 47. Terrassformation vid Kungsbäcken ................................................................................. 43 
Figur 48. Vattnet letar sig nya vägar i Kungsbäcken. ..................................................................... 43 
 



1. Inledning 

 1 

1  Inledning 
Inledningen i denna rapport syftar till att ge en övergripande beskrivning av 
tidigare och pågående studier, vilka berör vårat examensarbete. Vidare, redovisas 
syftet med vår studie samt rapportens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

Avrinningsområde är ett hydrologiskt begrepp och är det landområde, inklusive 
sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Det vill säga all nederbörd som faller 
inom avrinningsområdet rinner ut i ett vattendrag. Området avgränsas av 
omgivningens höjder − topografin. Det geografiska området avgränsas av 
vattendelaren, vilken utgör en gräns mellan avrinningsområden (Statens 
miljöförvaltning, 2005). Vad gäller vattendrag består Sverige av 119 
huvudavrinningsområden, vilka är definierade av SMHI:s föregångare 
Hydrografiska byrån och består av de vattendrag som har ett avrinningsområde på 
minst 200 km2 vid mynningen i havet. Mellan dessa huvudavrinningsområden 
finns kustområden där ett antal mindre vattendrag mynnar ut i havet. Dessa 
vattendrag kallas för kustvattendrag. Avrinningsområden i Sverige kartlades för 
första gången med generalstabskartan som underlag år 1908 och resultatet 
publicerades mellan åren 1917-1951. Nästa kartläggning påbörjades år 1980 
utifrån den topografiska kartan, vilken publicerades mellan åren 1994-2000 
(SMHI, 2002b).  
 
Den 22 december 2000 trädde ett vattendirektiv eller ramdirektiv i kraft på 
Europaparlamentets och Europarådets direktiv. Syftet med detta var att skapa en 
helhetssyn för vattenresurserna i Europa och för att få en enhetlig och 
övergripande lagstiftning. Samtliga länder skall utgå från avrinningsområdena när 
de skall komma tillrätta med bristerna i vattenkvalitén och vattenmiljön. Detta 
direktiv omfattar allt grundvatten och ytvatten och skall vara genomfört i samtliga 
medlemsländer år 2015 (SOU, 2002, s. 10; Vattenportalen, 2004). Sverige 
kommer förmodligen att få fem vattendistrikt när det gäller vattenfrågor och 
vattendirektivet innebär att vissa uppgifter skall fullgöras distriktsvis. Exempel på 
uppgifter som distrikten skall ombesörja framöver är att analysera 
avrinningsområdenas karaktär när det gäller geografi, geologi och hydrologi 
(SCB, 2000). Direktivet i sig visar att det finns behov av att ha metoder och 
system för att bestämma avrinningsområden framöver. GIS är ett användbart 
verktyg som underlättar denna typ av arbete och genom att samla informationen i 
databaser, analysera och visualisera datat kan det även underlätta för distrikten att 
dela information. 
 
En av huvuduppgifterna som SMHI har inom den hydrologiska tjänsten är att 
kartlägga avrinningsområden. På uppdrag av Naturvårdsverket skall de bestämma 
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vattendelare och därmed avrinningsområden för ett stort antal områden i Sverige. 
För Kungsbäckens del finns det några osäkra gränser som är värda att studera 
närmare. Det går inte alltid att utläsa vilken väg vattnet tar genom att studera 
yttopografin eftersom även grundvattendelaren kan avgöra detta. 
Avrinningsområdet för Kungsbäcken är ganska svårtolkat i och med att området 
är relativt flackt och innehåller flertalet dräneringsdiken (Ehlert, 2006, personlig 
kommunikation).  
 
Kunskap om de geologiska förhållandena i avrinningsområdet vad gäller mark, 
jordlager och berggrund är bra att veta, även om det inte är en förutsättning för att 
fastställa ett avrinningsområdes gränser. Däremot är kunskaper i geologi en viktig 
grund för samhällsbyggandet och en förutsättning för en hållbar utveckling av 
samhället (Espeby, 2002; SNA, 1998, s. 7). Trots att berggrunds- och 
jordartskartorna endast visar ett ytsnitt och är generaliserade i fråga om arealer 
och exakta gränsdragningar är det möjligt att utläsa mycket om förhållandena om 
lagerföljder och bildningssätt. De geologiska kartorna har sin största användning 
vid exempelvis grovplaneringen av bebyggelse, vägar och dylikt; ett ungefärligt 
lokaliserande av tekniskt användbara berg- och jordarter samt vid bedömning av 
ett områdes skyddsvärde i förhållande till andra områden (Espeby, 2002).  
 
 

1.2  Syfte och avgränsning 

Syftet med detta examensarbete är att fastställa Kungsbäckens avrinningsområde 
samt att göra en geomorfologisk undersökning av området. Studien innefattar 
även framtagande av 3D-modeller och en kortare redogörelse för 
fluvialmorfologin kring del av Kungsbäcken - från utloppet vid Gavleån vid Stora 
Vall till viadukten vid Regementsvägen.  
 
Vidare, förutom redovisning av de geomorfologiska förekomsterna och 
fastställning av Kungsbäckens avrinningsområde syftar uppsatsen till att besvara 
följande frågor: 
 

1. Vid bestämning av avrinningsområdens gränser, skiljer sig resultaten av de 
analoga, digitala och genom fältstudie genomförda analyserna? Och i så fall 
hur? 

 
2. Vilken nytta finns det med att ta fram en höjdmodell inför en geomorfologisk 

kartläggning och bestämning av avrinningsområde? 
 

3. Hur viktigt är det med ajourhållna och uppdaterade kartor med aktuella data 
inför en fältstudie? 
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1.3  Disposition  

Kapitel 2 inleds med beskrivningar av vattendrag i området, såsom Gavleån. 
Därefter ges korta redogörelser av tidigare studier av biflöden i Kungsbäckens 
avrinningsområde. I kapitlet redovisas även exempel på områden där kunskaper 
om geologin är till stor nytta. Vidare beskrivs områdets geologiska beskaffenhet i 
ett större perspektiv. Detta för att söka ge en övergripande bild av områdets berg- 
och jordarter. 
 
Kapitel 3 och 4 beskriver material och metoder som använts i studien. Metoddelen 
är tämligen omfattande för att söka redogöra för alla de delar och analyser som 
ingick i studien, exempelvis fält-, analoga och digitala studier.  
 
I kapitel 5 redovisas de resultat studien givit. Där det är möjligt, kompletteras 
texten med en bild för att ytterligare visa eller ge en mer korrekt bild av resultatet.  
 
Diskussionen återfinns i kapitel 6 och den innefattar dels diskussioner kring 
resultaten och dels diskussion kring framtiden och vattendirektivet. Vidare berörs 
en del uppkomna otydligheter under arbetets gång.  
 
Rapporten och studiens slutsatser finns beskrivna i kapitel 7, där även de tidigare 
givna frågeställningarna besvaras (se 1.2 Syfte och avgränsning).  
 
 
 
. 
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2  Områdesbeskrivning 
 
För att ge en mer övergripande bild ges beskrivningar av vattendrag samt 
redogörelser för tidigare studier i området. Vidare ges generella beskrivningar av 
berggrunden för att få en uppfattning om vad som sätter prägel på blockbeståndet i 
områdets moräner. Därtill ges kortare beskrivningar av områdets jordarter. 
 
 

2.1 Beskrivning av vattendrag i området 

En översiktlig översvämningskartering längs Gavleån utfördes av SMHI 2002 på 
uppdrag av Räddningsverket. Den skall användas som underlag för kommunens 
riskhantering och samhällsplanering. Kartorna i rapporten skall vara till hjälp när 
hydrologiska varningar och när prognoser kommer kommunen tillhanda från 
SMHI. När kartläggningen gjordes användes digitala GSD-Höjddata (Geografiska 
Sverigedata) från Lantmäteriets höjddatabank.  
 
I Gävleborgs län finns 13 huvudavrinningsområden varav Gavleån är ett (SMHI, 
2002b). Kungsbäcken utgör en del av Gavleåns avrinningsområde och är ett 
biflöde till denne (SMHI, 2003). SMHI har bestämt avrinningsområdet för 
Kungsbäcken med mynningen i Gavleån utifrån höjdkurvorna på topografiska 
kartbladen (terrängkartan) 13H SV och 13H NV i skala 1:50 000. De har 
uppskattat arealen till 105,8 km2. De betraktar Valsjöbäcken som huvudgren i 
Kungsbäckens vattensystem, samt bestämt avrinningsområdet vid utloppet av 
Valsjön till 38,5 km2 (Ehlert, 2006, personlig kommunikation). 
 
 
2.1.1  Gavleån 

Gavleåns sträckning går mellan Storsjön och Gävlebukten i mellersta Gästrikland. 
Inloppet är beläget i Storsjön, Forsbacka, och utloppet i Gävle. Gavleåns längd är 
ca 30 km, omkring 130 km om källflödena inkluderas. Gavleåns 
avrinningsområde är ca 2450 km2 och omfattar centrala och västra Gästrikland 
samt det östligaste Dalarna. Gavleåns viktigaste källflöden är Jädraån (1) 
Borrsjöån (2) och Hoån (3) vilka rinner upp i höglandet kring landskapets gränser 
(Douhan, 2003). I avrinningsområdet finns Hinsen, Hyn, Logärden, Ottnaren, 
Storsjön och Öjaren samt ett stort antal mindre sjöar och vattendrag (Ekelöf, 1918, 
s. 14). Viktiga biflöden till Gavleån i Gävleområdet är: Kungsbäcken och 
Valsjöbäcken med utlopp i Kungsbäck, Bäckebrobäcken och Tickselbäcken vid 
Gävle sjukhus, Stenbäcken i Hagaström och Spikåsbäcken i Mackmyra 
(Terrängkartan, blad 13H NV och SV). Se figur 1 för karta över 
avrinningsområdet. 
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Figur 1. Gavleåns avrinningsområde (Bearbetad bild från SMHI, 2002b). 

 

 
2.1.2  Tidigare studier i området 

Länsstyrelsen och Gävle kommun kartlade under åren 1998-2002 de biologiska 
och fysiska förutsättningarna för fisket i 60 stycken vattendrag i Gävle kommun. 
Tre av dessa ingår i Kungsbäckens avrinningsområde. Dessa är Kungsbäcken-
Valsjöbäcken, Rörkärrsbäcken och Torkholmsbäcken. Detta kapitel redovisar för 
de resultat som studien gav vad gäller dessa tre vattendrag. Bottensubstratens 
fördelning i vattendragen redovisas som ett längdviktat medelvärde, vilket innebär 
att längden för varje inventerad sträcka har tagits med i beräkningen. Proverna är 
tagna under inventeringar som utfördes av Gävle kommun 1998. Däremot framgår 
det inte i rapporten hur medeldjupet beräknades. En mer korrekt beräkning skulle 
ge ett annat resultat. Teori kring detta, se 6.2 Beräkning av medeldjup.  
 
 
Kungsbäcken-Valsjöbäcken 

I rapporten redovisas Kungsbäcken-Valsjöbäcken gemensamt. Dess 
avrinningsområde är 17 km långt och avvattnar Valsjön. Fallhöjden är beräknad 
till 60 meter. Bredden varierar mellan 1 och 8 meter, medelbredden är 2,8 meter 
och medeldjupet är ca 1 meter. Eftersom fallhöjden är ganska hög består 
bottensubstratet till stora delar av grövre fraktioner, såsom sten, grus och block. 
Vid uppdämda områden förekommer även findetritus1. Som en följd av att kraftig 
rensning av bäcken är utförd förekommer block i mindre utsträckning. Eftersom 
strömförhållandena i Kungsbäcken och Valsjöbäcken är varierande blir 

                                                 
1 Findetritus - de ingående finfördelade enskilda partiklarna som bildar gyttja    
(NE, 1992, band 8, s. 233). 
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bottensubstratens fördelning relativt jämn (se figur 2), vanligast är dock sten och 
lera. Kungsbäcken har sin början ur Valsjön, vilken är den enda sjön för bäcken. 
 

Bottenmaterial - Kungsbäcken
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Figur 2. Bottensubstratets medelfördelning, Kungsbäcken, 1998  

(Bearbetad bild ur Länsstyrelsen, 2003, s. 184) 

 
Rörkärrsbäcken 

Rörkärrsbäcken är ett tillflöde till Kungsbäcken. Den rinner från Sälgsjön och har 
sitt sammanflöde med Kungsbäcken norr om Allmänninge. Den har en längd på 
4,1 km och en fallhöjd på 30 meter. Medelbredden för bäcken är 1,8 meter och 
medeldjupet 0,6 meter. Bäckens bottensubstrat består mestadels av sand och 
grövre minerogena2 fraktioner såsom block, grus, sten och sand (se figur 3). 
Ungefär hälften av bäcken har spår av rensning. Huvuddelen av de rensade 
sträckorna ligger mellan Sälgsjön och Allmänninge i anslutning till Gästrikeleden. 
De övriga sträckorna som är rensade ligger strax uppströms och i Allmänninge by. 
 
 

Bottenmaterial - Rörkärrsbäcken
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Figur 3. Bottensubstratets medelfördelning, Rörkärrsbäcken, 1998  

(Bearbetad bild ur Länsstyrelsen, 2003, s. 188) 

                                                 
2 Minerogena - jordarter bestående av bergartsfragment och olika typer av mineralkorn 
 (NE, 1994, band  13, s.  341) 
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Torkholmsbäcken 

Torkholmsbäcken vilken rinner mellan Torkholmssjön och Valsjön sydost om 
Rörberg är ett helt omgrävt och rätat vattendrag. Längden på bäcken är 3,2 km 
och fallhöjden är 4 meter. Medelbredden är 2,6 meter och den har ett medeldjup 
på 0,7 meter. Bäcken består av grov- och findetritus, block, sand och sten med 
jämn fördelning (se figur 4). Den har ingen stor förekomst av grus och lera. Hällar 
saknas helt i bäcken. På vissa ställen är bäcken nästan helt igenväxt.  
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Figur 4. Bottensubstratets medelfördelning, Torkholmsbäcken, 1998  

(Bearbetad bild ur Länsstyrelsen, 2003, s. 192) 
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2.2 Tidigare hydrologisk undersökning i 
avrinningsområdet 

Hösten 2005 utfördes en hydrologisk undersökning av delar av Kungsbäckens 
avrinningsområde; Kungsbäckens utlopp vid Gavleån, Kusbobäcken och 
Rörkärrsbäcken. Detta gjordes av två studenter på Högskolan i Gävle, E. Sisell 
och F. Ekberg, under kursen River Hydrology C (Ekberg & Sisell, 2005).  
 
Undersökningen omfattade simuleringar av vattenflöden och 
översvämningsanalyser med hjälp av geografiska informationssystem. Dessutom 
beräknades sedimenttransporter i Kungsbäcken. Genom fältstudier på tre olika 
platser i vattendraget, vilka valdes utifrån olika kriterier, utfördes mätningar och 
provtagningar. Dessa användes därefter vid olika hydrologiska beräkningar och 
modelleringar.  
 

 
Figur 5. Visualisering för beräknat område som översvämmas. Resultatet är lagt ovanpå ett 

ortofoto (Ekberg & Sisell, 2005). 

 
Vid översvämningsanalysen valdes nederbördsmängden lika med det svenska 
rekordet för att få fram ett tillspetsat värde. Detta resulterade i att de flacka 
delarna av området drabbas av stora översvämningar (se figur 5), vilket beror på 
att vattnet inte rinner undan lika fort som tillförseln sker och då tvingas vattnet ut 
mot sidorna i vattendraget. Området ingår i kommunens program för översiktsplan 
avseende Västra Kungsbäck och där framgår det ingenstans att området kan 
besväras av översvämningar.  
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2.3 Nyttan av geologiska kunskaper 

Grundkunskaper om berg och jordarter är till nytta vid flera olika tillfällen. 
Mineralupptäckter kan ge upphov till nya, bättre material, naturresurserna kan tas 
tillvara effektivare och inom samhällsplaneringen spelar geologin en tämligen 
betydande roll. Vid exempelvis planering av nya bostadsområden är det av stor 
vikt att veta markens egenskaper.  
 
Vidare, vad gäller vägbyggen och järnvägar och liknande är det viktigt att veta en 
bergarts mekaniska egenskaper för att kunna bryta rätt sorts material till ballast för 
dessa vägar och järnvägar (Sundquist, 2000). I samband med losstagningen av 
material, det vill säga mineraler och bergarter, som senare exponeras mot väder 
och vind sker nedbrytande processer av vilket kan orsaka läckage i naturen. 
Problemen kan minimeras genom att materialets egenskaper, till exempel 
förekomsten av olika mineral och konsekvenserna av deras omvandling, är 
klarlagda. Många samhällen, vägar och järnvägar ligger på lermark. Om denna 
mark sluttar eller gränsar till vatten kan skred inträffa. Det är den naturliga 
erosionsprocessen som anpassar branter och slänter till ett jämviktsläge. Små 
förändringar av denna jämvikt, förändringar orsakade av naturen eller av 
människor, kan utlösa ras eller skred. Även landhöjningen, klimatet och 
människans ingrepp i naturen förändrar markens stabilitet (Engdahl, uå). För att 
minimera skador, både materiella och kroppsliga är det viktigt att ta reda på hur 
geologiskt stabilt ett område är innan nybyggnation av bostäder, vägar och 
järnvägar mm. Exempelvis vid mycket regn föreligger risk för skred när en lera 
kommer i rörelse. Dessa riskområden kan undvikas om analys gjorts i ett tidigt 
skede av planeringen (Ljung & Jansson, 2005). Spricksystemen i berggrunden 
fungerar som viktiga transportörer av grundvatten. Detta innebär att utsläpp och 
miljöföroreningar som når ner till grundvattnet kan spåras om kunskap om hur 
vattnet i ett område rör sig finns (SOU, 2001).  
 
 

2.4 Beskrivning av berggrunden i området 

Geologiska undersökningar, både berggrund- och jordartsundersökningar i 
Gävleborgs län genomförs av bland annat Sveriges geologiska undersökning 
(SGU). De nu pågående projekten i Gävleborgs län syftar till att databaserna och 
kartorna ska fungera som underlag för planering och resurshushållning för bland 
annat kommuner, länsstyrelse och företag inom länet. Hela Hofors kommun och 
delar av Sandvikens och Gävle kommuner omfattas av undersökningarna och 
pågår mellan åren 2004-2007. År 2007 påbörjas den jordartsgeologiska 
kartläggningen som berör Kungsbäckens avrinningsområde (SGU, 2006a; SGU, 
2006b). 
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Med bergart menas fast eller löst sammanhållna kornaggregat som förekommer i 
naturen. En bergart består av ett eller vanligen flera mineral. Bergarterna skiljer 
sig från varandra genom bland annat mineralsammansättning och den inre 
uppbyggnaden. De delas in med hänsyn till bildningssättet, det vill säga 
magmatiska, sedimentära och metamorfa3 bergarter (Loberg, 1993, s. 161; Spicar, 
1995, s. 120). Figur 6 visar de bergarter som finns i studieområdet. Redovisning 
av bergarter sker enligt legenden. 
 
 

 
Figur 6. Bergarterna i studieområdet (Bearbetad bild från SGU, 2006) 

 

 
2.4.1  Vulkanisk bergart 

Vulkanisk bergart, även kallad magmatisk, är en bergart som bildats genom att 
magma, som har trängt genom jordskorpan, har stelnat. De två mest uppenbara 
kännetäcken för en magmatisk bergart är storleken på mineralkornen och hur 
dessa är packade. De magmatiska bergarterna delas in i intrusiv och extrusiv. 
Extrusiv betyder att bergarten bildats genom vulkanism (Skinner et al., 2004, s. 
101). Denna typ av bergart finns ej i området, däremot finns intrusiva, vilka 
redovisas nedan.  
 
 

Intrusivbergart 
Intrusiv innebär att magma tränger in i en bergartsmassa. Intrusivbergart är 
således bergartssmältor och ur dem uppkomna bergarter, vilka trängt in och 
stelnat nere i jordskorpan som massiv eller gångar (Skinner et al., 2004, s. 101). 

                                                 
3 Metamorf - omvandlad. Detta är en bergart som omvandlats i jordskorpan p.g.a. 
ändrade temperatur- och/eller tryckförhållanden (Skinner et al., 2004, s.  204). 
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Indelning i sura och basiska intrusivbergarter görs, där den sura innehåller mycket 
kisel och den basiska i regel är kiselfattig (GeoNord, 2001). Nedan, beskrivs några 
i området förekommande intrusivbergarter. 

 

 
Diabas 

Diabas är fin- eller medelkornig, mörkt grå till svart magmatisk bergart. Bergarten 
liknar basalt, vilket även den är magmatisk. Till skillnad från basalt har diabas inte 
bildats uppe på jordytan utan det är en gångbergart, det vill säga den bildas i 
branta gångar eller bäddformiga lagergångar (Loberg, 1993, s. 205; Skinner et al., 
2004, s. 104). Diabasen kan bland annat användas vid tillverkning av gravstenar, 
konstföremål, smycken och vid tillverkning av byggnadsmaterialet rockwool. 
 
 
Gabbro 

Gabbron är en basisk grovkorning djupbergart som i regel är mörkgrå till svart i 
färgen (Spicar, 1995, s. 153). Den används ofta som bastusten, till smycken men 
även som detaljer vid glastillverkning. 

 

 
Granit  

Granit är en sur bergart och består till huvudsak av ljusa mineral som kvarts och 
fältspat. Graniten är oftast grå eller röd till färgen och har en medel- till 
grovkornig, massformig struktur (Skinner et al., 2004, s. 103; Spicar, 1995, s. 
153-155). Graniten används vid tillverkning av gravstenar, stenplattor till golv och 
vägg, mark och fasadsten, grindstolpar, fönsterbänkar, trappor, fontäner, 
skulpturer m.m. 
 
 
Gnejsgranit  

Gnejsgranit är granit som genom regionalmetamorfos fått gnejsprägel i sådan grad 
att parallellorienteringen av mineral (glimmer och amfibol) är påfallande. Det 
syns emellertid tydligt att bergarten från början var en granit. Huvudbergarten i 
Gävleborgs län är just gnejsgranit (Asklund & Sandegren, 1934, s. 28; Lundqvist, 
1963, s. 10).  
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2.4.2  Sedimentär bergart 

Sediment är ett fragmentmaterial, bildat genom kemisk och/eller mekanisk 
nedbrytning av jordskorpans bergarter. Detta material har sedan transporterats av 
och avlagrats från luft, vatten eller is. Bildningen av sedimentära bergarter sker 
dels genom mekanisk avsättning av transporterade lösa partiklar och dels genom 
kemisk-biokemisk utfällning av olika mineral i porerna mellan partiklarna 
(Loberg, 1993, s. 208). Nedan följer beskrivningar av några i området 
förekommande sedimentära bergarter. 
 
 
Kalksten  

Kalksten är en sedimentär karbonatbergart4. Kalkstenen består till minst 50 % av 
kalciumkarbonat, huvudsakligen i form av mineralet kalkspat. Den kan även 
bildas av skalrester från olika djur, såsom snäckor och koraller (Loberg, 1993, s.  
349). Användningsområden för denna sedimentära bergart är bland annat 
tillverkning av golvplattor och fasadsten. 
 
 
Sandsten 

Sandsten är en fin- till grovkornig, klastisk5 sedimentär bergart, i huvudsak 
bestående av kantiga till mer eller mindre rundade sandkorn av kvarts- och 
fältspatpartiklar (Skinner et al., 2004, s. 175). Sandstenen är känd för sina 
utmärkta slipegenskaper och används exempelvis vid tillverkning av slipstenar 
och bryn. Eftersom den är enkel att bearbeta används den vid tillverkning av 
bruksföremål, exempelvis hoar och oljelampor. Dessutom användes den när 
Stockholms slott byggdes på 1700-talet till fasader, pelare och utsmyckningar. 
Den är dock för porös för att använda till golv. 
 
 
Lerskiffer 

Lerskiffer är en tunnskiktad sedimentär bergart som till övervägande del består av 
ler. Bildningen sker genom att lerpartiklar samlats på botten av havet och pressats 
samman av sin egen tyngd och av vattenmassornas tyngd (Loberg, 1993, s. 222). 
Den svarta lerskiffern är mycket populär i trädgårdssammanhang, då vanligtvis 
som trädgårdsplattor och kantsten.  
 
 

                                                 
4 Karbonatbergart är en benämning på en sedimentärt, metamorft eller magmatiskt  
bildad bergart, vilken i huvudsak består av ett eller flera karbonatmineral  
(NE, 1993, band 10, s. 430). 
5 Klastisk bergart är en sedimentär bergart bestående av fragment och brottstycken (klaster) 
av tidigare existerande bergarter. Dessa fragment och klaster har frigjorts genom vittring och 
erosion och som mekaniskt transporterats en kortare eller längre sträcka  
(NE, 1993, band 11, s. 79). 
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2.5  Beskrivning av jordarterna i området 

Jordarter är de lösa avlagringar som finns ovanpå det fasta berget. Flertalet 
jordarter utgörs av vittrat och sönderdelat bergmaterial. Emellertid finns även 
organiska jordarter vilka bildats ur döda växt- och djurrester. Jordarter ger 
information både om hur marken bildats och vilken kornstorlekssammansättning 
(bilaga 2) den har. Mineraljorden har antingen avsatts som morän, osorterat 
material eller material som sorterats genom vind och vattentransport och sedan 
avsatts som sediment (Markinfo, 2006). Nedan följer korta beskrivningar av de 
jordarter som förkommer i området. För översiktskarta, se figur 7. 
 

 
Figur 7. Jordarterna i studieområdet (Bearbetad bild från SGU, 2006). 

 
2.5.1  Torv 

Torv uppkommer i mossar och kärr och är en organisk jordart som bildas då den 
naturliga nedbrytningen av död biomassa hämmas eller helt uteblir. Betydande 
användningsområden av torvmarker genom historien har varit inom skogsbruk 
och jordbruk. Idag används torv bland annat som bränsle, till odlingssubstrat och 
som strötorv (Lundqvist, 2001, s. 172, 211-212). I de sydvästra delarna av 
området finns det stora torvtäkter där brytning sker. 
 
 
2.5.2  Lera - mjäla - finmo 

Lera är en mycket finkornig jordart där mer än 15 procent av vikten utgörs av 
partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm. Leran är i vått tillstånd 
knådbar och i torrt tillstånd en relativt fast sammanhängande och lättrepad massa. 
Lera absorberar vatten ända till 60-70 % av sin vikt. Men när leran är fullt mättad 
genomsläpps inte vattnet vidare utan då är de ogenomsläppliga för vatten. Denna 
egenskap nyttjas vid traditionell keramiktillverkning. Med lämplig mängd vatten 
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bildar leror plastiska massor, vilket innebär att de kan formas varaktigt när de 
utsätts för tryck (Adrielsson, 1993, s. 226; Carlsson, 1993, s. 227). Mjäla är även 
det en finkornig jordart men något grövre (0,02-0,002 mm) än lera. Finmo, även 
kallad grovsilt har den största kornstorleken av dessa tre (0,06-0,02 mm). Mer om 
kornstorleksskala i bilaga 2. 
 
 
2.5.3  Grovmo - sand - grus 

Ett annat namn för grovmo är finsand, vilken har en partikelstorlek på 0,2-0,06 
mm. Grus och sand finns i isälvsavlagringar, såsom rullstensåsar, i detta fall vid 
Gävleåsen, från Valbo till Gävle. Sand är ett finkornigt material med en 
partikelstorlek på 0,06 och 2 mm och grus 2 och 20 mm, enligt Atterbergs 
kornstorleksskala (se bilaga 2). Grus och sand nyttjas bland annat till väg- och 
bostadsbyggande och betongtillverkning (SNA, 1998, s. 104, 108, 110).  
 
 
2.5.4  Isälvssediment 

Isälvssediment utgörs vanligen av skiktade och välsorterade jordarter, vanligtvis 
sand och grus. Sedimentet har transporterats, sorterats och avsatts av smältvatten 
från inlandsisen. Transportlängden av isälvssedimenten är mycket varierande, från 
något tiotal meter till många mil. Karaktäristiska ytformer av isälvsavlagringar är 
åsar, det vill säga rullstensåsar, kullar och deltan (Agrell & Mikko, 2003, s. 20; 
Sundevall, 2002).  
 
 
Rullstensås 
När en isälv rinner fram i en tunnel vid fronten av inlandsisen, avlagras de 
grovkorniga borttransporterade materialen utanför mynningen vid isfronten. 
Rullstensåsar bildas vid inlandsisens avsmältning, det vill säga när isfronten drar 
sig tillbaka och lämnar efter sig en sträng av sten, grus och sand. Då detta sker 
under ett flertal år blir slutresultatet en utdragen ryggformad bildning. Eftersom 
det är större mängd smältvatten och sediment på sommaren än på vintern får åsen 
omväxlande breda och höga partier respektive smala och lägre partier (Svensson, 
1996b).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Områdesbeskrivning 

 15 

 

 
Figur 8. Tvärsnitt av en subakvatisk rullstensås (Bearbetad bild ur SNA, 1998, s. 107)  

 
Det finns två grundtyper av rullstensåsar, subakvatiska och supraakvatiska. De 
rullstensåsar som är störst och längst är bildade i subakvatisk miljö under HK 
(högsta kustlinjen) där extrema smältvattenflöden förekom. Uppbyggnad på dessa, 
se tvärsnitt figur 8. Den supraakvatiska isavsmältningen gav ett mindre väl 
utvecklat dräneringsmönster. Strömmarna var dock ganska stora och riktningen 
ändrades ofta, förloppet kunde ta sig kors och tvärs och även snett mot dalgångar. 
Detta var en följd av att smältvattnet sökte sig till sprickor i isen som styrde var 
smältvattenflödena skulle rinna (Svensson, 1996b). Gävleåsen beskrivs närmare i 
resultatdelen, 5.2.1 Gävleåsen. 
 
 
2.5.5  Morän 

Morän bildades när isen rörde sig framåt och drog med sig krossad sten och annat 
bergartsmaterial från underlaget. Morän är alltid en osorterad jordart, det vill säga 
en blandning av block, sten, grus, sand, och finkornigare material, såsom lera. 
Den dominerande beståndsdelen i morän i urbergsområden är sand (Agrell & 
Mikko, 2003, s. 16; Sandegren et al., 1939, s. 70; Sandegren & Lundegårdh, 1949, 
s. 62). Mer om moränformationer följer i resultatdelen, 5.2.2 

Ackumulationsformer.   
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2.6  Beskrivning av fluvialmorfologin i del av 
Kungsbäcken 

Ett vattendrags karaktär påverkas bland annat av den lokala geomorfologin, 
förhållanden i kantzonen och klimatet. Dessa faktorer tillsammans skapar en rik 
variation av bäckmiljöer i ett och samma vattendrag, vilka varierar mellan att ha 
fritt flödande, stillastående eller inget vatten alls (Naiman et al., 2000). Nedan 
följer beskrivning av bildningssätt och utseende för några av de 
fluvialmorfolgiska6 former som kan förekomma i ett vattendrag. 
 
 
Fluvial erosion  

Erosion är när nötning och skulptering av berggrunden och jordtäcket sker genom 
påverkan av rinnande vatten, vind, snö, is eller vågor (Skinner et al., 2004, s. 21). 
Fluvial erosion, även kallad vattenerosion, kan ske i bäckar och floder. Denna 
erosion bildar former i och kring vattendraget, det vill säga fluvialmorfologiska 
former (Rapp, 1991). Några av dessa former i och vid Kungsbäcken beskrivs i 
resultatdelen, 5.4 Fluvialmorfologi - förekomster i del av Kungsbäcken. 

 
 
2.6.1  Meandring 

Meandring uppkommer eftersom vattendragets yttre krökning har en stor 
strömhastighet, vilket leder till erosion av ytterkanterna. Medan det i den inre 
krökningen sker en ackumulation av sediment (figur 9) (Svensson, 1996c; 
Easterbrook, 1999, s. 125-126).  
 

 
Figur 9. Spiralflödet i en meander (Bearbetad bild ur Easterbrook, 1999, s. 126). 

 

                                                 
6 Fluvialmorfologi = läran om miljön och former i och kring ett vattendrag  
(Vattenportalen, 2006). 
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I och med denna erosion och ackumulation förändras och förflyttas vattendragen 
geografiskt med tiden. Vattendragen kan ibland brytas igenom och ett rakare 
vattendrag bildas. Då detta sker kan en avsnörd meanderbåge bilda en s.k. 
korvsjö, se figur 10:D (Svensson, 1996c; Easterbrook, 1999, s. 125-126). 
 

 
Figur 10. Olika typer av förändringar i ett meandrande vattendrag  

(Bearbetade bilder ur Summerfield, 1991, s. 213) 

 
Figur 10 visar olika typer av förändringar som kan ske i ett meandrande 
vattendrag. (A) och (B) visar förflyttningar/förändringar av bankar och öar 
nedströms i vattendraget. (B) visar hur de växlande bankarna förflyttas i 
anslutning till ett positionsskifte i den djupaste delen av fåran. Bankarna är 
omväxlande skyddade och omväxlande utsatta för erosion vartefter bankarna 
flyttas. (C), (D) och (E) illustrerar de snabba förändringarna vad gäller nya vägar i 
ett meandrande vattendrag. (D) vid förening med konvergerande krök bildas en 
korvsjö (oxbow lake). (F) visar skapandet av en ny bana genom lösslitning från 
tidigare bana (Summerfield, 1991, s. 213). 
 
 
2.6.2 Terrasser 

Förändringar av vattendragets lutning hänger ihop med vattenhastighet och 
förmåga att transportera sediment. Om vattenhastigheten ökar eller om 
sedimenttransporten inte fyller vattnets transportkapacitet kan erosion inträffa, i 
vattendraget, både i botten och längs kanterna. Den tidigare kanten överges och 
blir kvar som en relativt platt avsats och kallas då terrass. Denna terrass är helt 
separerad från den nya lägre belägna dalen. Denna förändring kan ske flera 
gånger, varvid fler terrasser bildas (figur 11) (Brandt, 2000; Easterbrook, 1991, s. 
224).  
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Figur 11. Tvärsnitt av dalen. Den visar några olika terrassformer och alluvialavsättning. 
(Bearbetade bilder ur Easterbrook, 1991, s. 226) 

 
 
 
2.6.3 Flätat vattendrag 

Ett flätat vattendrag utvecklas där topografin är flack, materialtransporten hög och 
vattenföringen varierar kraftigt. Vid sådana förhållanden kan vattnet välja fler 
vägar än ett, vilket leder till att varje vattenfåra vid hög vattenföring breddas och 
söker ett nytt lopp.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Flätat vattendrag, Alaska (Bearbetad bild ur Easterbrook, 1999, s. 128) 

 
Karaktäristiskt för ett sådant vattendrag är att det bildar ett nätverk av smala 
grunda vattenfåror (figur 12). Fårorna skiftar ofta plats i vattensystemet. Förutom 
den höga vattenföringen, som nämnts tidigare, krävs att det finns mycket material. 
Materialet som sedimenteras i denna typ av vattensystem är de grovkorniga även 
om vattnet tillika transporterar finkornigt material (Svensson, 1996c; Easterbrook, 
1999, s. 127-128).  
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3 Material 
 
Geografiska data som användes i detta arbete bestod av både analoga och digitala 
kartor, vilka har erhållits från Lantmäteriet. Koordinatsystem som gäller för 
kartdatat är i plan RT 90, 2,5 gon väst och i höjd RH 70. Nedan följer 
detaljbeskrivningar över nyttjat material i studien. 
 
 

3.1  Kartdata 

Vid studien användes både analoga kartor och digitala kartor. Nedan följer en 
redovisning och där det är möjligt en beskrivning av kartdatat. 
 
 
3.1.1 Analoga kartor 

13H SV Gävle, Terrängkartan 1:50 000 
Kombinerad jord- och bergartskarta. Bladet Gävle. IV.Ö. 29, Ser. Aa N:o 178 
Kombinerad jord- och bergartskarta. Bladet Untra. IV Ö 29, Ser. Aa N:o 191 
 
 
3.1.2 Digitala kartor 

I denna studie användes GSD-Terrängkarta, uppdaterad 2001, i vektorform med 
skala 1:50 000 som i stort sett följer Terrängkartans bladindelning.  
 
Upplösningen är 5 meter, det vill säga en bildpunkt motsvarar således 5x5 meter 
på marken. Läsnoggrannheten motsvarar ett medelfel på ca 10 meter, men 
eftersom kartan är generaliserad förekommer även större lägesfel. Den består av 
flera olika lager, såsom vägar, vattendrag, höjdkurvor och heltäckande markdata. 
Uppdatering sker i samband med revideringen av den tryckta kartan och det 
beräknas utföras ungefär vart femte år (Lantmäteriet, 2005). 
 

 

3.2  GSD-Höjddata 

Lantmäteriets höjddata som täcker hela Sverige består av punkter i ett rutnät med 
50 meter mellan varje punkt. Den geometriska noggrannheten motsvarar ett 
medelfel i höjd på ±2,5 meter. Höjddatat ligger lagrat i databaser där varje ruta 
omfattar 5x5 km. För hela Sverige finns det ca 20 000 rutor och 200 miljoner 
höjdvärden. Insamling har skett genom digitalisering av fastighetskartans 
höjdkurvor och digitalisering av fotogrammetrisk profilmätning. Uppdatering av 
höjddatat sker hos Lantmäteriet när eventuella fel uppdagas (Lantmäteriet, u.å.). 
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3.3  Flygfotografier 

Flygfotografering utförs i huvudsak för att sörja för den allmänna kartläggningen. 
Ungefär 33 % av landet skall fotograferas varje år (Lantmäteriet, 2006). I denna 
studie användes två bilder för viss flygbildstolkning över Kungsbäckens 
sträckning mellan Stora Vall och viadukten vid Regementsvägen. Bilderna är 
tagna med den digitala flygkameran. För detaljbeskrivning, se nedan.  
 
Detaljbeskrivning: 
Flyghöjd 4600 meter, flygfoto färg, DMC: stråk 63, bild 43, 2005-07-01 
                            - ” -   stråk 64, bild 45, 2005-07-01 
 
 

3.4 Flödesriktningsinstrument 

Vid svårtolkade lägen med avseende på terrängkarttolkning användes ett 
flödesriktningsinstrument, i form av en kork, för att avgöra vilket håll vattnet rann 
(se figur 13).  
 

 

Figur 13. Instrument, vilken användes vid bestämning av flödesriktning 

 
 

3.5 Data från SMHI 

Från SMHI erhölls en shapefil med deras beräknade avrinningsområde för 
Kungsbäcken. 
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4  Metoder 
Valda metoder för möjliggörande av undersökningen är bland annat fältstudier, 
provtagningar, höjdmodellering, GIS-analyser och litteraturstudier. Nedan följer 
beskrivningar av de valda metoderna. 
 
 

4.1  Avrinningsområde 

Sveriges landområden kan delas upp i många olika avrinningsområden från 
flodens mynning till källan. Vattnet i ett avrinningsområde samlas upp och letar 
sig vidare till vattendraget. Andra ord som används är tillrinningsområde och 
dräneringsområde (Bergström, 1993, s. 3). Marken i ett avrinningsområde har 
olika sätt att ta hand om nederbörden som faller ner. Antingen lagras det tillfälligt 
i marken eller lämnar avrinningsområdet genom avdunstning och avrinning. 
Lagringen är antingen positiv eller negativ, det vill säga magasinen fylls eller 
töms och detta leder till att flödet jämnas ut. När nederbörden faller i någon timme 
kan avrinning däremot pågå i flera dagar (Grip & Rodhe, 2002, s. 11-13). 
 
 
4.1.1  Fastställande av avrinningsområde - digitalt 

När ett avrinningsområde skall bestämmas i ett raster markeras cellerna uppströms 
från en cell och då kan gränserna skattas. Områdets area beräknas genom att 
multiplicera antalet celler uppströms med cellstorleken. Gränsen markeras med en 
linje mellan de celler som är markerade och icke markerade. Höjdmodellens 
kvalitet är avgörande för beräkningens noggrannhet. Genom att göra denna typ av 
beräkningar och bestämma avrinningsområdens gränser kan informationen 
användas vid olika riskbedömningar såsom översvämning, jordskred, ras och 
jorderosion (Pilesjö, 2003, s. 281-282).  
 
 
4.1.2  Fastställande av avrinningsområde - analogt 

För att fastställa gränserna för ett avrinningsområde kan en analys göras av den 
topografiska kartan. Som tidigare nämnts utgör en vattendelare en gräns mellan 
avrinningsområden. Eftersom vattnet alltid rör sig i sluttningsriktningen kommer 
varje vattendelare inritad på den topografiska kartan att skära höjdkurvorna med 
en rät vinkel, vilket förutsätter att ytvattendelaren och grundvattendelaren 
sammanfaller. Fältstudier underlättar detta arbete eftersom det ibland kan vara 
svårt att avgöra dessa gränser i vissa typer av områden, exempelvis i flacka 
områden, sankmarker och där mänskliga ingrepp har skett. Ytavrinning uppträder 
där marken inte släpper igenom så stora mängder vatten. Detta är vanligt i täta 
lerjordar, berg i dagen och hårdgjorda ytor. Denna typ av avrinning sker ofta 
lokalt för att sedan nå mer genomsläppliga lager för att därefter leta sig ner till 
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Figur 14. Fältstudie 22 april, 
Norrbomuren.  

grundvattnet. Sverige domineras av moränmark vilket är ett genomsläppligt lager 
som inte har någon direkt ytavrinning. Andra centrala begrepp vid analys av 
vattnets vägar är inströmningsområden och utströmningsområden. 
Inströmningsområden är områden där nederbörden fyller på 
grundvattenmagasinen och därefter strömmar grundvattnet mot vattendraget via 
utströmningsområdet (Bergström, 1993, s. 43-44; Grip & Rodhe, 2002, s. 11).  
 
I denna studie användes Terrängkartan blad 13H NV och SV för att fastställa 
gränserna. Vidare nyttjades en av SMHI:s tidigare gjorda studier av området. 
Enligt Ehlert, (personlig kommunikation) använde SMHI den digitala 
terrängkartan och digitaliserade gränserna enligt tidigare nämnda nivåkurvsmetod. 
 

Figur 14. Fältstudie 22 april, Norrbomuren.     Figur 15. Fältstudie 4 maj, Norrbomuren. 

4.1.3 Fältstudier 

Under fältstudierna lokaliserades avrinningsområdets vattendelare där det tidigare 
hade varit svårt att bestämma dem utifrån kartmaterialet. När detta utfördes 
användes den kork som tidigare nämnts (se 3.5 Flödesriktningsinstrument) och 
även löv. Denna metod fungerar emellertid bäst om det är relativt vindstilla. Om 
inte, kan korken eller lövet dras med vinden istället för vattenflödesriktningen och 
resultatet kan då bli felaktig. Vid ett antal tillfällen var det också svårt att avgöra 
vilket håll vattnet tog eftersom vattnet stod till synes helt stilla. Då studerades små 
partiklar som rörde sig ytterst lite och när dessa inte fanns att tillgå rörde vi lite i 
botten på bäcken för att se ett flöde med hjälp av suspenderat bottensubstrat.  
 
För resultat av flödesriktningsbestämningen se 5.1.1 Fastställande av osäkra 

gränser. Nedan visas ett par bilder från två fältstudier i område Norrbomuren 
(figur 14 och 15).  
 
  
 

   
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Figur 15. Fältstudie 4 maj, Norrbomuren. 
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4.1.4 Beräkning av avrinningsområdets storlek 

Eftersom vi, efter fältstudierna, konstaterade att SMHI:s beräknade 
avrinningsområde inte stämde överens med det faktiska läget digitaliserades en ny 
gräns i ArcView. Därefter utfördes en areaberäkning av det nya 
avrinningsområdet genom att multiplicera varje pixelarea (0,0025 km2) med 
antalet pixlar i området (42174 st.). Den nya arean beräknades således till 105,4 
km2. 
 
 
4.2  Geografiska informationssystem i studien 

Geografiska informationssystem (GIS) används för lagring, bearbetning, 
analysering och visualisering av insamlat geografiskt data. GIS är ett användbart 
och vanligt hjälpmedel inom hydrologi och vid analyser av avrinningsområden. 
Genom att integrera hydrologiska beräkningar med GIS går det att tjäna både tid 
och pengar. Dessutom går det att utföra komplexa och effektiva hydrologiska 
modeller med denna teknik. Tidigare lagrades hydrologiska data, kartdata, 
flygfoton och markanvändningsdata separat. Numer går det att sammanföra data 
och uppdatera informationen med hjälp av en bredare teknik i form av databaser. 
Dessa tillåter insamling, lagring, överlagring och analyser av geografisk 
information (Singh & Fiorentino, 1996, s. 6-9).  
 
Det finns ett flertal användbara programvaror för att utföra denna typ av arbete. I 
detta arbete har programvaran Surfer, version 8.01 använts för framtagande av 
höjdmodeller och av ArcView, version 3.3, vid flödesanalyser och digitalisering. 
 
 
4.2.1  Digital höjdmodell 

En digital höjdmodell används för att presentera en topografisk karta med 
höjdvärden. Den är ett kraftfullt verktyg vid analyser och visualiseringar av 
jordens yta. Den kan exempelvis ge information om markens utseende, lutning, 
vattendrag och dess avrinningsområde. Höjdmodeller används ofta när vattendrag 
och dess avrinningsområden skall härledas (Meisels et al., 1995, s. 187). När en 
höjdmodell kombineras med en nederbördsanalys ger den ett idealiskt verktyg för 
analyser vid stora nederbördstillfällen och översvämningar. Därför är det viktigt 
att ta med avrinningsmodeller vid planering av exempelvis nya vägar och 
bostadsområden (Gumbo et al., 2002). Rasterbaserade höjdmodeller består av ett 
rutnät där varje cell tillhör en rad och en kolumn samt ett värde i cellens mitt som 
representerar hela cellens värde. Cellens storlek motsvarar höjdmodellens 
upplösning (Wang & Yin, 1988, s. 222). Olika interpolationsmetoder används 
utifrån vilken typ av data som skall bearbetas. En interpolation är en matematisk 
beräkning av värden som ligger mellan och omkring cellens värde, i vårt fall 
höjdvärden. Interpolationen gör att höjdmodellen får ett kontinuerligt och naturligt 
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utseende. Det finns flera olika sorters interpolationsmetoder och vi har valt att 
utföra ett par av dem i vårt arbete för att kunna jämföra resultaten. Mer om detta i 
4.2.1.1 Höjdmodellering. 
 
Ett problem som kan uppstå vid topografiska analyser är när celler som har 
samma höjdvärden ligger bredvid varandra ger terrassliknande former i 
höjdmodellen (Pilesjö, 2003, s. 272). Dessa kan uppkomma vid interpoleringen 
längs höjdkurvor där punkttätheten är högre längs linjen än vinkelrätt mot den. 
Detta kan åtgärdas genom att minska linjens punktantal och komplettera med data 
på flacka ytor och vid brytpunkter i terrängen (Eklundh, 2003a, s. 190-191). Platta 
ytor kan leda till problem vid flödesanalyser. Eftersom ett platt område inte har 
någon lutning kan flöden stoppas upp vid analysen. Ett annat sätt att ta bort 
terrasseringar i höjdmodellen är att använda medelvärdesfiltrering. Då försämras 
dock datat för att få en mer lättanalyserad höjdmodell. Ibland förekommer även 
terrasser naturligt i terrängen (Pilesjö, 2003, s. 272-273). Exempel på detta är 
sjöar. 
 
En digital höjdmodell kan även utföras som ett vektorbaserat TIN (triangulated 

irregular network) där oregelbundna datapunkter knyts samman som trianglar. 
Denna typ av nätverkstopologi kallas även för Delaunay triangulering. Den 
vanligaste typen av höjdmodeller genomföres dock med rasterdata (Borrough & 
McDonnell, 2004, s. 121-124). Vilken av metoderna som används beror på vilket 
resultat som önskas. 
 
Insamling av data kan ske på olika sätt. Det kan ske med traditionell mätning, 
flygburen fotografering, fjärranalys m.fl. Ett annat sätt är att använda befintliga 
kartor och digitalisera konturlinjerna (Sole & Valanzano, 1996, s. 176). 
Metoderna för insamling av data kan användas var och en för sig eller i 
kombination med andra. Datainsamling kan således utföras manuellt genom 
digitalisering eller genom överföring av tidigare existerande digitala data till ett 
GIS (Muzik, 1996, s. 277). Valet av metod beror på olika faktorer såsom 
studieområdets storlek, krav på precision och noggrannhet. Noggrannheten avser i 
vilken grad en mätning överensstämmer med verkligheten emedan precisionen 
avser hur stor spridningen är på mätningarna. Det är inte relaterat till betydelsen 
av datat utan till vilken typ av utrustning som använts vid insamlingen. Ingen av 
metoderna är dock helt felfria, omfattningen av felen beror på den specifika 
tekniken (Sole & Valanzano, 1996, s. 176).  
 
En digital terrängmodell (DTM) är ett derivat av höjdinformationen, exempelvis 
sluttningslutning och sluttningens riktning. Det är dessa parametrar som således 
beräknas utifrån den digitala höjdmodellen som kallas för terrängdata. Genom att 
studera en digital terrängmodell går det att göra en grov uppskattning av var de 
fuktiga respektive torra områdena finns belägna. De partier som ligger högst 
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belägna torde vara de torraste partierna och de som är lägre ner är i princip 
fuktigare (Pilesjö, 2003, s. 275). 
 
En höjdmodell med högre upplösning, det vill säga med många höjdmätningar i 
området ger ett bättre resultat när området skall avbildas. Flera punkter ger en 
bättre modell men den kräver mer arbete och datautrymme för lagring, vilket 
också leder till högre kostnader (Gumbo et al., 2002). 

 
Figur 16. H Figur 17. Höjdmodell, större området där Kungsbäckens 

4.2.1.1  Höjdmodellering  

Eftersom tillgängligt GSD-Höjddata täckte ett betydligt större område än det som 
skulle kartläggas gjordes först en stor höjdmodell. Detta då vi ansåg att det kunde 
vara intressant att ta med den för att se hur vårt studieområde förhåller sig till det 
omkringliggande landskapet. I höjdmodellen (figur 16) syns Storsjön som ett platt 
område i centrum och åsryggarna, Gävleåsen och Enköpingsåsen, är väl synliga. 
Kungsbäckens avrinningsområde är beläget öster om Gävleåsen (se figur 17). 
 

 

 
 

I och med att en höjdmodell måste ha höjddata mellan de höjder som erhållits från 
Lantmäteriet genomfördes en interpolering, detta åstadkoms med hjälp av 
programvaran Surfer. Två interpolationsmetoder användes, IDP och Kriging, för 
att se om de gav olika resultat. 
 
IDP-metoden (Inverse Distance to a Power) är en lokal interpolationsmetod som 
tar hänsyn till de punkter som är närmast vid beräkningen. Metoden är lämplig när 
många koordinater interpoleras och när datat är oregelbundet spritt över området, 
vilket ger ett regelbundet raster (Burrough & McDonnel, 1998, s. 117). Genom att 
använda funktionen smoothing (utjämning) minskades terrassformationerna i 
rastret. Smoothing sker med ett lågpassfilter där effekten blir att extrema värden i 
datat tas bort och ger ett mjukare resultat (se figur 18). Filtreringen är ett 

Figur 16. Höjdmodell, större området, 
Storsjön och åsryggar syns tydligt 

Figur 17. Höjdmodell, större området, 
Kungsbäckens avrinningsområde är markerat 
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användbart sätt att förenkla en komplex karta, men det är dock en annan typ av 
operation än generalisering av kartor (Burrough & McDonnel, 1998, s. 187). 
 
Kriging är en geostatistisk interpolationsmetod som utgår från semivariogrammet 
och den liknar avståndsviktad medelvärdesinterpolation (se figur 19). Vikterna är 
inte konstanta. De varierar enligt en funktion som är anpassad till variogrammet 
och för att beräkna viktningen av medelvärdet (Eklundh, 2003a, s. 188). Denna 
metod är lämplig när höjddata är jämnt utspridda över området (Sole & 
Valanzano, 1996, s. 182). 
 

             
         Figur 18. Höjdmodell med IDP                  Figur 19. Höjdmodell med Kriging 

 

I denna studies senare analyser valdes båda metoderna beroende på syfte. Mer om 
detta i 6.3. Interpolationsmetoder. 

 
Sänkor som uppkommer i höjddata kan bero på brister i indatat innan 
interpolation utförs eller på svagheter i interpolationsberäkningen. Detta kan leda 
till att sänkor uppstår där de ej finns i verkligheten och detta i sin tur leder till att 
fel uppstår vid flödesberäkningarna. Genom att fylla sänkorna innan analys utförs 
elimineras dessa fel (Pilesjö, 2003, s. 272). Sänkor uppkommer ofta i smala 
dalgångar där bredden i dalens botten är mindre än cellstorleken, vilket kan uppstå 
i olika upplösningar. De kan även uppstå i områden med små lutningar vid 
interpoleringen (Burrough & McDonnel, 1998, s. 194). 
 
 
4.2.1.2 Flödesmodellering 

Det interpolerade höjdrastret exporterades till ArcView för fortsatt analys, 
beräkningar och operationer. För att bestämma var avrinningsområden finns utförs 
modelleringen i flera steg. Modelleringen inleds med att lutningen skall beräknas. 
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Storleken på lutningen beräknas utifrån varje cells höjdvärde genom att ett filter 
med en storlek av 3x3 celler flyttas över rastret. Detta gör att varje cell befinner 
sig i filtrets centrum vid ett tillfälle och utifrån de omkringliggande cellernas 
höjdvärde beräknas lutningen för centrumcellens mittpunkt. Olika typer av 
algoritmer finns för denna beräkning och de ger olika resultat (Pilesjö, 2003, s. 
275).  
 
Stor skillnad i höjd ger större lutning (se figur 20) och således ett snabbare 
vattenflöde. Höjdmodellens upplösning, det vill säga cellernas storlek, har en 
avgörande betydelse när modellering sker. Hög upplösning behöver inte alltid 
betyda bättre noggrannhet för resultatet. Det kan vara känsligare för andra typer 
av fel, exempelvis de sänkor som tidigare nämnts (DeMers, 2002, s. 81-84). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. Terrängsluttningar. Mörkast grön nyans visar största lutningen. 

Det finns olika typer av lutningar. Förutom de raka sluttningarna finns det 
konkava (se figur 21) och konvexa lutningar (se figur 22) i terrängen. De konkava 
sluttningarna får ett mindre grundvattenflöde längre ner eftersom lutningen avtar. 
Det mättade utströmningsområdet blir stort eftersom grundvattenytan tvingas upp 
i markytan. I de konvexa lutningarna är således förhållandet tvärtom eftersom 
lutningen ökar nedåt. Jorden leder undan grundvattenflödet som kommer uppifrån. 
I svackor mättas utströmningsområdet snabbt och blir fuktigt. Vid beräkning av 
grundvattenflödet skall även hänsyn tas till geologi och markegenskaper (Grip & 
Rodhe, 2000, s. 80-81). 
 
 
 
 
 
Figur 21. Konkav lutning   Figur 22. Konvex lutning  
(Bearbetad bild.ur Grip & Rodhe, 2000, s. 80) (Bearbetad bild ur Grip & Rodhe, 2000, s. 80) 
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När lutningens storlek var beräknad fylldes sänkorna innan en beräkning av 
cellernas flödesriktning utfördes. Flödesriktningen är nyckeln till många av de 
hydrologiska beräkningar som utförs (DeMers, 2002, s. 81-84). Den bestäms 
utifrån vilket håll det lutar mest nedåt. Cellens storlek har betydelse även vid 
dessa beräkningar. Riktningen kan beräknas på olika sätt, antingen kan den endast 
anges till en av de åtta intilliggande cellerna eller till flera (Pilesjö, 2003, s. 279). 
Flödesriktningen i denna studie visas med hjälp av figurerna 23 och 24. 
 
 

 

Figur 23. Flödesriktning, där de olika färgerna representerar de 8 riktningarna, samt legend 

 
  
 
 
 
 
 

Figur 24. De åtta granncellernas flödesriktning, siffran visar riktningen (Muzik, 1996 ) 
Exempel: siffran 8 innebär ett flöde åt sydväst. 

 
Utifrån flödesriktningen utfördes en flödesackumulering. Denna ackumulering 
visar var vattendragen bildas vid nederbörd. Flödesackumuleringen är en form av 
kumulativt värde på alla celler som leder till de med lägsta värdena (se figur 25). 
Avrinningsområdet består av de celler som bidrar med flödet till det gemensamma 
utflödet (se figur 26) (DeMers, 2002, s. 81-84). Vattendragens nätverk kan liknas 
med ett träd där stammen har de lägsta höjderna, utloppet i vårt fall. 
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Figur 25. Ackumulerade flöden         Figur 26. Simulerade avrinningsområden och vattendelare 

En liknande typ av flödesanalys har utförts av Colby, (2003), i ett av Costa Ricas 
avrinningsområden, Navarro, med hjälp av geografisk informationsteknik. Vattnet 
är en viktig naturresurs i Costa Rica och avrinningsområdet är lokaliserat vid 
källorna till Reventazonfloden. Området är 279 km2 till ytan och har olika typer 
av topografi med stora höjdskillnader, från ungefär 3300 meter vid toppen av 
vulkanen Irazú till 1029 meter vid La Troya. I analysen beskrivs hur digitala 
höjddata skall bearbetas och hur vattenflöden simuleras, där hänsyn har tagits till 
vegetationstyp, marktyp, nederbörd och markens lutning. I jämförelse med andra 
länder i Centralamerika är tillgången till data mycket hög och det var en 
bidragande orsak till urvalet av faktorer som togs med i beräkningen. Dock visade 
det sig att det fattades data innehållande marktyper i några områden och brist på 
överensstämmelse i skala på andra områden. Flödesanalysen utfördes i ArcView 
utifrån den digitala terrängmodellen och klassificeringen av marken utfördes med 
hjälp av Landsat TM satellitbilder. Flygfotografier och markanvändningskartor 
användes som referensinformation vid klassificeringen. Upplösningen och 
kvalitén på höjddatat försämrade härledningen av flera avrinningsområden 
(Colby, 2003, s. 179-184).  

Ackumulerade flöden 
Simulerade 
avrinningsområden 

Figur 25. Ackumulerade flöden. 
Mörkast blå visar den största 
ackumuleringen 

Figur 26. Simulerade avrinnings-
områden och vattendelare 
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4.3  Kartläggning av geologiska och geomorfologiska 
förekomster 

Kartläggning av geomorfologin i ett område kan ske på flera sätt. Nedan följer 
beskrivningar på de vanligaste metoderna. 
 
 
4.3.1  Fältstudier 

Generellt utförs kartläggning av jordarter, berggrund eller geomorfologiska 
förekomster med hjälp av fältrekognosering. Detta innebär studier av markyta, 
berghällar och formationer samt i vissa fall provtagning beroende på studiens 
syfte (Espeby, 2002).  
 
I denna studie gjordes tre fältstudier (23 april, 4 maj och 17 maj), där 
moränryggar, ett storblockigt område samt en stor häll i utvalt område studerades. 
Vidare syftade vi till att finna isräfflor vid två av fältstudierna. Detta misslyckades 
dock, då dessa ej är vanliga i avrinningsområdet och är svårupptäckta samt 
svåridentifierade.  
 
Den 17 maj utfördes en fältstudie vid Kungsbäcken, från utloppet vid Gavleån till 
viadukten vid Regementsvägen. Syftet med studien var att studera de 
fluvialgeomorfologiska förekomsterna, såsom meandring, flätning och terrasser.  
 
 
4.3.2  Flygbildstolkning 

Vid konstruktion av geologiska och geomorfologiska kartor kan flygbildstolkning 
vara till stor nytta. Flygbildstolkning innebär att bilder av terrängen studeras. 
Bilderna, som delvis överlappar varandra, placeras parvis under ett stereoskop. 
När detta utförs fås en tredimensionell bild av terrängen. Detta möjliggör att 
geologiska formationer och strukturer synliggörs, vilket är särskilt användbart i 
otillgängliga eller vidsträckta områden. Flygbildstolkning är ett utmärkt 
komplement till fältiakttagelserna (Espeby, 2002). 
 
I kartläggningen av Kungsbäckens avrinningsområde nyttjades denna metod 
endast vid studie av fluvialformationer i Kungsbäcken. 
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4.3.3  Kartstudier 

För kartläggning av Kungsbäckens avrinningsområdes geomorfologi nyttjades 
tidigare studier och kartor, såsom de kombinerade jord- och bergartskartorna över 
Gävle och Untra. Dessa jämfördes med nyare kartor, dock ej geomorfologisk 
sådan eftersom någon sådan aldrig har gjorts. Emellertid användes Terrängkartan 
13H SV, utsnitt ur Bergrundskartan, Jordartskartan samt Geoobservationskartan 
där isräfflor, block, hällar och andra moränförekomster finns med.  
 
 

Skanning, georeferering och digitalisering 
Geografisk information är knutet till en viss geografisk position på jorden och 
anges i ett koordinatsystem. Detta är en central funktion för GIS och gör att 
systemen kan hantera kartor (Eklundh, 2003b, s. 22). När en bild skall anpassas 
geometriskt till en karta skall en transformation utföras mellan en bilds 
koordinater och en kartriktig bilds koordinater (Alm, 1993, s. 378).  
 
Vi skannade de analoga kartorna Bladet Gävle och Bladet Untra för att sedan 
georeferera dem med hjälp av Terrängkartan och ArcViews tilläggsprogram 
ImageWarp 2.0. 
 
Transformationsprogrammet utför den ekvation som är nödvändig genom att 
använda ett antal stödpunkter som har kända lägen i båda bilderna. Bilden vrids 
och skalas till det geodetiska nätet och blir skalriktig (Alm, 1993, s. 378). 
Eftersom de skannade dokumenten är från åren 1939 och 1949, och terrängkartan 
av betydligt nyare datum var det svårt att hitta gemensamma stödpunkter i 
dokumenten vid georefereringen. De punkter, 6 stycken, som valdes var broar i 
anslutning till vattendrag vilka bedömdes ha en oförändrad placering. När den nya 
skalriktiga bilden var georefererad användes den vid digitalisering av de 
geomorfologiska förekomsterna. Digitaliseringen utfördes i ArcView med den 
skannade, skalriktiga kartan som underlag. 
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Figur 28. Kungsbäckens avrinningsområde. 
Osäkra områden är markerade och 
numrerade. 

5  Resultat 
 
Kapitel 5 redogör för de resultat studien gett vad 
gäller de nya gränsdragningarna för 
avrinningsområdet, geomorfologin i området 
samt den mindre fluvialmorfologiska 
undersökningen av del av Kungsbäcken.  

Figur 27. Avrinningsområdets höjdmodell med 
terrängkartans sjöar och vattendrag. 

 

5.1  Avrinningsområde 

Kungsbäckens avrinningsområde är 105,4 km2 

och sträcker sig från Stora Vall/Kungsbäck i norr 
till Främlingshem i söder, samt från Överhärde, 
Valbo i väst till Sälgsjön i öst. En av 
höjdmodellerna för avrinningsområdet som har 
tagits fram visas i figur 27.  
 

Figur 28. Kungsbäckens avrinningsområde. Osäkra områden är markerade och numrerade. 

 

 

5.1.1 Fastställande av osäkra 
gränser 

SMHI:s gränser och resultatet av denna 
rapports analoga och digitala studie gav 
likvärdiga resultat. Tre stycken osäkra 
områden upptäcktes (figur 28), varvid 
dessa krävde en fältstudie för 
fastställandet. Område 1 visade sig vid 
fältstudien stämma överens med SMHI:s 
beräkningar. Vattendelaren är belägen i ett 
flackt cirka 20 meter brett 
sankmarksområde vid gränsen av 
Norrbomuren. Söderut, där vattendraget 
återkommer, går flödesriktningen åt 
motsatt håll, det vill säga, från 
avrinningsområdet (se figur 30).  

Figur 27. Avrinningsområdets 
höjdmodell med terrängkartans 
sjöar och vattendrag 

M
Text Box
(©Lantmäteriet. Medgivande I 2006/1983)
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Beträffande område 2 skiljer sig vår studies gräns med SMHI:s tidigare gräns. 
Terrängkartans vattendrag överensstämmer inte med de faktiska vattendragen i 
området. Där SMHI:s vattendelare är dragen finns i dag inte något vattendrag. I 
området finns även ej karterade vattendrag, 3 stycken. Dessa tillhör också 
avrinningsområdet. Den nya gränsdragningen är belägen cirka 250 meter norr om 
tidigare gräns (se figur 32). Fotografier på de bägge områdenas vattendelare visas 
i figur 29 och 31. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
       Figur 29. Vattendelare i område 1. 
       Foto: Fältstudie 2006-05-04 

   
   

 Figur 30. Detaljkarta över gränsdragning av område 1. 
  Denna gräns överrensstämde med SMHI:s tidigare gjorda gräns.  

 
 
 
 
 
 
           
 
           

 
 
 
       
 
        Figur 31. Vattendelare i område 2.  
        Foto: Fältstudie 2006-05-06 

 

 

 Figur 32. Detaljkarta över ny gränsdragning av område 2.  
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Område 3 var det mest komplicerade området att fastställa. Förutom att det fanns 
två vattendelare, är området otillgängligt med tät snårskog vid vattendragen. I 
vattendraget för vattendelare 1 är vattenföringen omväxlande hög och omväxlande 
låg, näst intill obefintlig. Inloppet för detta vattendrag visade sig vara en 
”trevattendragskorsning”. I mitten av denna cirkulerade vattnet. De två övriga 
vattendragen tillhör Kungsbäckens avrinningsområde. För detaljkarta av nya 
gränser i detta område se figur 34 och för detaljkarta över flödesriktningen, se 
figur 36. Fotografier på de bägge vattendelarna i område 3 visas i figurerna 33 och 
35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
               Figur 33. Vattendelare 1.  
    Foto: Fältstudie 2006-05-06 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 34. Detaljkarta över ny gränsdragning  
av område 3. 

          

 

          Figur 35. Vattendelare 2 och torrlagt dike  
          Foto: Fältstudie 2006-05-06 
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Figur 36. Detaljerad karta över flödesriktningarna i område 3. 

 
 

5.1.2 Vattendragens vägval i området 

Utifrån de analyser som har utförts från den digitala höjdmodellen (se 4.2.1.1 

Höjdmodellering) och tidigare beskrivna beräkningar av vattenflöden (se 4.2.1.2 

Flödesmodellering) kan vi se att de ej till fullo stämmer överens med 
terrängkartans vattendrag, däremot följer de varandra i stora drag (se figur 37).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 37. Vattendragen i området. Svart färg redovisar vattendrag med IDP, 

Röd färg redovisar vattendrag med Kriging och blå är terrängkartans vattendrag 

 

M
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5.2  Geomorfologin i området 

De geomorfologiska7 kartorna redovisar i det närmaste enbart resultat av de 
exogena krafterna, det vill säga de som verkar på ytan. Till skillnad mot de 
endogena, inre krafterna, vilka leder exempelvis till bergskedjeutveckling 
(Lundqvist, J., 2001, s. 38, 64). Del 5.2 innehåller redogörelser för de former och 
spår som dessa exogena krafter lämnat kvar i Kungsbäckens avrinningsområde. 
 
Med exogena krafter i detta fall avses spår lämnade i samband med 
isavsmältningen. I Kungsbäckens avrinningsområde finns det inte många 
isavsmältningsspår, vilket beror på att under sen- och postglacial tid låg landytan 
200 m lägre än nu, det vill säga stora delar utgör gammal havsbotten och således 
har vattenerosionen slipat ytan ganska rejält (Sandegren & Lundegårdh, 1949, s. 
62). Morän täcker emellertid ca 70 % av berggrunden och tämligen många 
moränryggar, hällar, block, samt tre områden med isräfflor och en rullstensås 
finns i området. Den geomorfologiska kartan som digitaliserades visas i figur 38 
och därefter följer detaljerade beskrivningar av isavsmältningsspår i det studerade 
området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 38. Geomorfologisk karta över Kungsbäckens avrinningsområde. 

                                                 
7 Geomorfologi = läran om jordytans terrängformer (NE, 1992). 
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5.2.1 Gävleåsen 

I den västra delen av Kungsbäckens avrinningsområde sträcker sig Gävleåsen, 
vilket är en subakvatisk rullstensås som uppkom i samband med inlandsisen. Den 
går mot NNV förbi Valsjön och svänger sedan av mot NO mot Gävle. Landskapet 
anses vara tämligen platt, men i en höjdmodell kan skillnader synliggöras. 
Gävleåsen har exempelvis en höjdskillnad på 42,5 meter mellan Gävle och 
Norrbomuren, se figur 39. 
 

Figur 39. Höjdmodell över Gävleåsen. 

 
Rullstensåsen är en hög och välmarkerad rygg. Vid Främlingshem, i den södra 
delen av avrinningsområdet, är åsen tämligen smal för att breddas något längre 
norrut. Norr om Främlingshem på västra sidan av åsen finns ett litet avbrott, 
vilken bildar en kanal som leder vattnet till Lomsjön. Emellertid tillhör sjön inte 
Kungsbäckens avrinningsområde. NNV om Lillsjön, ca 500 meter söder om 
Valsjön, når åsen sina högsta punkter, det vill säga omkring 80 m.ö.h., och cirka 
15 meter över Lillsjön och Valsjöns vattenytor (se ”Åsens högsta parti” i figur 
40). Sluttningarna här är mycket branta, både öster och väster om åsen (Sandegren 
& Lundegårdh, 1949, s. 72).    
 
Denna ås var traktens högst uppstickande terrängdel och bland de första partier 
som lyftes upp mot havsytan vid landhöjningen. På vissa sträckor har åsen vid ett 
visst skede bildat revlar, omgivet av öppet hav. Genom bränningar har material 
brutits loss från de högsta krönen, som sedan genom vågorna och strömmarna 
transporterats längs med åsen. I och med detta finns svackor eller avbrott i åsen, 
vilka fyllts igen med detta nu omlagrade material (Sandegren, et al., 1939, s. 82). 
Att så skett bekräftas till viss del av Lundqvist (1963). Vid den kartläggningen 
fann de på ett flertal ställen att isälvsmaterialet underlagras av veckad mo eller 
varvig lera och i de undre delarna har det även påträffats skal av 
saltvattenmollusker. (Lundqvist, 1963, s. 104-105).  
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Figur 40. Gävleåsen. Den övre delen är omlagrad till svallgrus och den undre (sanden) är 
möjligen isälvsmaterial (Lundqvist, 1963, s. 47). 

 
Åsen har ett antal grustag varav det ena är i Överhärde. Diskussioner har förts om 
åsmaterialet befinner sig i primärt läge eller om det är omlagrat till svallgrus. 
Största delen är helt omlagrad eftersom finmo och varvig lera finns djupt under 
den forna markytan (se figur 40) (Lundqvist, 1963, s. 104-105). 
 
 
5.2.2  Ackumulationsformer  

Med ackumulationsformer menas framför allt de av morän uppbyggda formerna. 
Dessa former har, beroende på berggrundförhållandena, bildats genom att 
inlandsisar och glaciärer i samband med erosionen från underlaget brutit loss och 
transporterat varierande mängder block, sten och grus, som delvis nötts ned och 
blandats till ett material som innehåller flera kornstorlekar (Hoppe, 1983, s. 15-
17). Bildningssätt och struktur för morän, se 2.2.5 Morän. Ackumulationsformer i 
studieområdet, se nedan. 
 
 

5.2.2.1  Ändmorän och sidomorän 

Vid glaciär- och inlandsisfronter ansamlas stora mängder av morän. Om fronten 
står stilla en längre tid kan en ändmorän bildas, vilket är en mindre vall eller rygg 
som är vinkelrät mot isens rörelseriktning (figur 41, nr 3). Om fronten drar sig 
tillbaka kan flera ändmoräner bildas (Borgström, 1973, s. 12; Hoppe, 1983, s. 21). 
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Figur 41. Översiktlig bild över moränryggsformerna (Bearbetad bild ur Melander, 1975) 

 
Sidomorän, även kallad lateralmorän, är en låg moränrygg, vilken avlagrats på en 
sluttning längs sidan av en glaciär, då material som fallit ner på glaciärytan från 
dalsidan eller eroderats av glaciären samlas i glaciärens ytterkant. Vid 
nedsmältning av glaciären avlagras moränmaterialet i en sträng utefter dalsidan 
och har en flack lutning (figur 41, nr 1) (Hoppe, 1983, s. 22). 
 
I Kungsbäckens avrinningsområde finns ett 30-tal änd- och sidomoräner (bilaga 
3). En fältstudie gjordes till en ändmorän väster om Sälgsjön (figur 42 och bilaga 
3). Denna morän är cirka 40 meter bred och cirka 100 meter lång och går i NO-SV 
riktning.  
 

 
Figur 42. Ändmorän, väster om Sälgsjön. Foto: Fältstudie 2006-05-05. 

 

5.2.2.2  Småkuperad moränterräng 

Vid isavsmältningen kan moränkullar och områden med oregelbunden och 
småbruten moränterräng uppstå. Dessa kan ha en höjdskillnad på 5-20 meter 
mellan kullarna och kallas då kuperad moränterräng (Hoppe, 1983, s. 27). Stora 
delar av Kungsbäckens avrinningsområde består av småkuperad moränterräng. 
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5.2.2.3  Rik- och storblockigt område 

I området finns rikligt med block. Blockbeståndet består både av mindre block 
och relativt stora block (bilaga 4). Det finns två anledningar till dessa områden, 
där den vanligaste orsaken beror på de olikheter som kan uppstå vid 
isavsmältningsförloppet. Vid snabbt förlopp transporteras och eroderas inte 
blocken mycket utan blir kvar som stora blocksamlingar. Blocken kan även 
uppkomma genom frostsprängning, ras och uppfrysning ur moränen (Lundqvist, 
1963, s. 33).  
 
 
5.2.3  Erosionsformer 

Erosionsformer är bildade genom nötning och skulptering av berggrund och 
jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris (Rapp, 1991, s. 585).  
 
 

5.2.3.1  Isräfflor 

I studieområdet finns endast tre stycken isräffelområden (se bilaga 5). Dessa 
hittade vi emellertid inte eftersom de berghällar som isräfflorna finns på har 
decimetertjocka lager av mossa. 
 
För övrigt i det svenska landskapet finns gott om isräfflor. Isräfflor är små repor, 
strieringar, på berghällar, vilka skapades genom inlandsisens nötande på 
underlaget. I isens botten finns sönderkrossat material infruset och detta verkar på 
underliggande berggrund ungefär som ett sandpapper. De utbildas på plana 
berghällar och anger riktningen på inlandsisen. De är vanligen någon till några 
decimeter långa och några millimeter till en centimeter breda (Svensson, 1996a).  
 
 

5.2.3.2  Hällar 

En häll är en blottad yta av berggrunden, vilken vanligen är flat och mer eller 
mindre sluttande. I avrinningsområdet finns ett antal hällar (bilaga 5) bestående av 
granit eller gnejs. En fältstudie till en häll ca två kilometer sydöst om Alborga 
gjordes. På denna häll ska det enligt Sandegren et al., (1939) finnas isräfflor, 
dessa såg vi dock inte eftersom hällen hade ett lager mossa och annan växtlighet.  
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Figur 43. Stor häll cirka två kilometer sydöst om Alborga. Foto: fältstudie 2006-05-17. 

 

5.2.3.3  Lera, sand och svämsand 

Utmed Gävleåsen vid Valbo finns rikligt med sand (se bilaga 6). Beskrivningar av 
kornstorlek och bildningssätt, se 2.2.2, 2.2.3 och 2.2.4. 
 
 
5.3  Inlandsisens rörelseriktning i området 

Genom att studera moränryggar och isräfflor går det att se hur inlandsisen rörde 
sig. I norra delen kommer rörelserna från VNV och går mot OSO. Inlandsisen går 
i den riktningen ända mot strandkanten men i Söderhamnsområdet vid kusten 
börjar den röra sig rakt söderut. Strax norr om Gävle kommer rörelsen från O och 
havet och i Kungsbäckens avrinningsområde har rörelsen vridit sig inåt landet (se 
figur 44). En hypotes enligt Lundqvist, (1963, s. 22) angående denna vridning är 
att kustzonen från Hornslandet bearbetades mot söder av en Bottnisk isström.  
 

 
Figur 44. Inlandsisens rörelseriktningar i södra Gävleborgs län. Kungsbäckens avrinningsområde 

är beläget i den markerade ringen (Bearbetad bild ur Lundqvist, 1963, s. 23). 
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5.4 Fluvialmorfologi – förekomster i del av Kungsbäcken 

Nedan redovisas några av de fluvialmorfolgiska förekomsterna i studerad del av 
Kungsbäcken (figur 45). Beskrivning av bildningssätt, se 2.5 Beskrivning av 

fluvialmorfologi i del av Kungsbäcken. 

 

 
Figur 45. Studerad del av Kungsbäcken. 

(Bearbetad bild och del av Lantmäteriets flygbild 45, stråk 64) 

 
 
5.4.1  Meandring 

I det studerade området finns meandringar. Dessa är tämligen stora men i ett 
biflöde till Kungsbäcken finns en tydlig liten meandring (se figur 46). 
Vattendraget är lugnt flytande och regelbundna bågar är bildade med sina typiska 
former. Meandringens placering visas i figur 45 (nr 1). 
 

 
Figur 46. Meandring, Kungsbäcken. Foto: Fältstudie 2006-05-17 

 
 

3 

2 

1 
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5.4.2  Terrasser 

Förändringar av vattendragets lutning, avsättningar eller erosion och deposition av 
sediment har lett till terrassformationer i Kungsbäcken. I figur 47 syns detta 
tydligt. Terrassformationens placering visas i figur 45 (nr 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 47. Terrassformation vid Kungsbäcken. Foto: Fältstudie 2006-05-17. 

 
 
5.4.3  Flätat vattendrag 

I Kungsbäckens finns viss flätning, det vill säga vattendraget löper ej i en enda 
fåra utan den delar upp sig i två eller flera små vattendrag som tillsammans bildar 
ett nätverk. Att vattnet söker sig nya vägar i området går att se i figur 48. Det 
flätade vattendragets placering visas i figur 45 (nr 3). 
 

 
Figur 48. Vattnet letar sig nya vägar i Kungsbäcken. Foto: Fältstudie 2006-05-17. 
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6 Diskussion 
 
Eftersom vi har ett antal olika typer av frågeställningar som vi vill belysa i detta 
arbete har vi delat upp diskussionsdelen utifrån dessa. 
 

6.1  Osäkra gränser vad gäller avrinningsområdet 

Eftersom våren kom lite senare än normalt i år kunde fältstudierna inte utföras vid 
planerad tidpunkt. Svårigheter att ta sig fram och vattendrag som fortfarande låg 
under snö och is gjorde att tidplanen fick justeras. Emellertid är det definitivt en 
fördel att göra en fältstudie av vattendrag på våren då issmältningen medför fyllda 
vattendrag. Detta torde inte vara fallet under hösten då tillgången på vatten är 
mindre.  
 
När fältstudierna genomfördes kunde vi konstatera att det inte var helt enkelt att 
fastställa vilken väg vattnet tog. Detta berodde på att vattnet var väldigt stilla i och 
med att terrängen var flack på ett antal ställen. Vad gäller det komplicerade 
område 3 kan trevattendragskorsningen vara en bifurkation, det vill säga en 
gaffelformig delning, där två separata vattendrag sammanbinds av en tredje. Det 
kan även vara ett vattendrag som delar sig i två separata vattendrag med var sitt 
lopp och helt skilda utflöden. Huruvida detta är en bifurkation eller inte är 
emellertid inte klarlagt utan endast en teori från vår sida. 
 
Övriga svårigheter vid fältrekognoseringen var att vissa partier var svåra att röra 
sig i på grund av växtligheten längs med vattendragen. På ett antal platser fanns 
det bäckar eller diken som ej var utmärkta på terrängkartan. Detta ledde till 
svårigheter att lokalisera sig. Om det hade funnits tillgång till flygfotografier över 
de besökta områdena hade dessa varit oss behjälpliga inför fältstudien. En 
förutsättning för att flygfotografier skall vara användbara vid lokalisering är dock 
att de är tagna under den delen på året då växtligheten inte är så stor, det vill säga 
på senhösten eller tidig vår. 
 
Vattnets nya sträckningar i Kungsbäckens avrinningsområde kan eventuellt bero 
på att dikningar var utförda i närheten samt anläggning av ett antal nya 
skogsbilvägar. Beträffande dikning utförs detta ibland när grundvattennivån 
behöver sänkas för att låga partier av skogsmark försumpats efter kalhuggning. Då 
kan nya trädplantor utveckla sina rotsystem. Ibland utförs dikning även för 
skogsmarker med växande bestånd. När dikning utförs längs med en 
moränsluttning påverkas endast grundvattenytan närmast diket. När dikningen 
utförs tvärs emot sluttningen skär den av en stor del av grundvattenflödet till 
området som finns nedanför diket. Detta leder till att grundvattenytan blir låg i ett 
stort område nedanför diket. Även vid dikning av torvmark sänks 
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grundvattennivån. Torvdikning genomförs för att öka skogsproduktionen på 
torvmarkerna eller för att möjliggöra torvtäkt. Antingen leds vattnet bort genom 
att gräva avskärningsdiken eller ökas avrinningen med hjälp av ett nät av diken i 
myren (Grip & Rodhe, 2000, s. 127). Dikningar kan således leda till att vattnet 
väljer andra vägar en vad naturens form och beskaffenhet resulterar i. 
 
 

6.2  Beräkning av medeldjup 

Enligt Fiskevårdsplanen har Kungsbäckens medeldjup beräknats till ca 1 meter. 
Eftersom det ej framgick i planen hur medeldjupet är beräknat i vattendragen 
ställde vi frågan till Öholm (2006) på Gävle kommun. Enligt honom har 
medeldjupet sannolikt beräknats okulärt8. Ett besök på kommunen gav heller 
ingen annan vägledning i frågan. De besiktningsprotokoll från inventeringarna 
som fanns att tillgå kunde inte visa hur det hade utförts. Det mest troliga är dock 
att medeldjupet ej utfördes såsom är brukligt inom hydrologin.  
 
Inom hydrologin tas även hänsyn till vattendragets bredd och area. Två typer av 
djup brukar användas. Den ena är vid ett bräddfyllt flöde (bankfull) och den andra 
är vid medelvattenföring. Gemensamt för dessa två typer är att det är den 
vattenfyllda delen som avses (Brandt, 2000). En förenklad formel för beräkning 
av medeldjup, se nedan. 
 
 
 
 
 
Med denna beräkning skulle de studerade vattendragens medeldjup bli ett annat 
och ett betydligt lägre sådant. Jmr. Kungsbäcken vars medeldjup med ovanstående 
beräkning endast är ca 3 dm.  
 
 

6.3  Interpolationsmetoder 

Det blir allt viktigare med bra kvalité på terrängmodeller. Avrinningsmodellerna 
som används nu behöver bättre information om markytans orientering än vad de 
traditionella interpolationsmetoderna kan skapa. En konsekvens med modeller 
som har dålig standard är att datat måste bearbetas innan det blir en användbar 
avrinningsmodell (Gold & Dakowicz, 2002). För bägge interpolationsmetoderna, 
IDP och Kriging, uppstår det problem när det skall bestämmas hur många punkter 
och vilken sökradie interpolationen skall ta hänsyn till. När första interpolationen 
skall göras får ett godtyckligt värde väljas utan tillgång till något känt värde på 

                                                 
8 Okulär = se med blotta ögat (SAOL, 1998). 

d = 
d  =  medeldjup 
a  =  area 
w =  bredd 

a 
w 
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närmaste punkten eller sökradie. Valet av cellstorlek är också viktigt. Ett litet 
raster ger en mer noggrann presentation av en ojämn terräng men den genererar en 
stor mängd av överflödigt data vid presentation av en jämn terräng i samma 
studieområde. Däremot är ett raster med stora celler inte kapabelt att presentera 
komplexa topografiska objekt noggrant. Det skulle emellertid kunna presentera ett 
likformigt område utan överflöd (Sole & Valanzano, 1996, s. 182). Höjdmodeller 
som är gjorda med interpolationsmetoden IDP får ett betydligt mjukare utseende 
och ger en bättre visuell bild av ett landskap. Däremot är interpolationsmetoden 
Kriging bäst när datat skall användas för vattenflödesanalyser. Detta visade sig 
när det ackumulerade flödet för området skulle beräknas i ArcView.  
 
 

6.4 Analys av vattenflöde 

När analysen utfördes utifrån höjdmodellen fick vi ett resultat som inte 
överensstämde till fullo med terrängkartans vattendrag. Detta beror med all 
sannolikhet på att höjdmodellen inte har den optimala noggrannheten när det 
gäller höjddata. Eftersom höjderna är jämnt fördelade över området med 50 meter 
mellan varje punkt kan viktiga höjddata saknas däremellan. När sedan 
interpoleringen utförs ändrades värdena ytterligare. Vid flödesberäkningen har ej 
hänsyn tagits till markens beskaffenhet. Detta leder i sin tur också till att det ej ger 
något korrekt resultat eftersom olika marktyper påverkar vattnets väg på olika sätt. 
Vid flacka områden och där stora sammanhängande områden finns med lika höjd 
kan det vara svårt att få en korrekt flödesriktning på vattnet. Detta kan även vara 
svårt att bestämma under en fältstudie. Analysen kan jämföras med den studie 
som är gjord i Costa Rica och som är beskriven i 4.2.1.2 Flödesmodellering, när 
det gäller vikten av att använda höjddata med rätt upplösning och bra kvalité. För 
att eventuellt få ett mer korrekt resultat kan höjdvärdena i höjdmodellen granskas 
lite närmare och justeras manuellt innan analys av vattenflöde utförs. Justering 
kan då göras på de höjdvärden som fortfarande har så kallade sänkor eller toppar i 
jämförelse med de omkringliggande värdena. 
 
En rikstäckande digital höjdmodell har framställts av Lantmäteriet för att 
effektivisera produktionen av ortofoton. En inventering, utförd 2001, visade att 
50-meters rutnätet inte var optimalt vid vattenflödesanalyser i flacka områden. Ett 
projekt i Eskilstuna har utförts för att påvisa behovet av högkvalitativa höjddata 
vid simuleringar och analyser av vattenflöden. Jämförelser gjordes därefter med 
den rikstäckande höjdmodellen. Skillnaderna i höjdmodellernas höjdvärden är på 
vissa partier en meter. Dessutom visade det sig att interpolation till ett regelbundet 
rutnät försämrade noggrannheten i jämförelse med de ursprungliga mätningarna. 
Detta kunde bero på interpolationsmetodernas bieffekter men även på låg 
punkttäthet. Höjdmodellen som producerats genom laserdata hade betydligt större 
fullständighet vid diken, vägbankar och små terrängvariationer. Innan laserdata 
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kan användas för vattenflödesanalyser måste dock vegetation och byggnader 
filtreras bort eftersom de ej skall ingå i höjdmodellen (Klang, 2006). Om 
vattenflödesanalyser skall genomföras utifrån höjddata är det således viktigt att 
dessa kan erhållas med bättre upplösning än det 50-meters rutnät som vi använde 
oss av i vårt arbete. Detta skulle ge en mer korrekt höjdmodell och således bättre 
beräkningar av vattenflöden.  
 
Terrängkartan är generaliserad och i den kan det även finnas med vattendrag som 
har tillkommit genom dikning. Eftersom många förändringar sker i närheten av 
jordbruk och skogsområden när dikning utföres tar vattnet ofta nya vägar. Detta 
leder till att vattendragen inte alltid följer de vägar som en höjdmodell resulterar i, 
den simulerar endast vattendragens väg utifrån de höjdpunkter som finns lagrade. 
 
 

6.5  Framtiden och Vattendirektivets krav 

Som nämnts i inledningen antog Europaparlamentet ramverket för 
Vattendirektivet 2002. Målet och syftet med direktivet är att förstärka, skydda och 
förbättra den akvatiska miljön genom specifika åtgärder som ska minska utsläpp. 
Vidare syftar direktivet till att försäkra en minskning av grundvattenföroreningar 
samt att förebygga ytterligare föroreningar av grundvattnet (SOU, 2002, s. 10).  
 
Direktivets införande har medfört att ett antal studier påbörjats för att se över hur 
ledningsdokumenten från EU fungerar när implementeringen av Vattendirektivet 
skall utföras. En sådan studie är bland annat Odense pilotprojekt. I denna studie 
undersöktes 66 stycken sjöar, karaktärisering och lokalisering av 
grundvattenförekomster och våtmarker. I studien ingick även framtagande och 
analys av klimat och nederbörd samt undersökning av restprodukter från 
jordbruket. Efter studien stod det klart att ett antal åtgärder måste göras i Odenses 
avrinningsområde för att kunna klara de krav som Vattendirektivet ställer. Den 
främsta orsaken är att jordbruket i Odense är omfattande, vilket medför att 
vattenkvalitén ej når upp till direktivets krav (Geo.su.se, 2004). En sådan studie i 
Sverige torde ge liknande resultat som den danska. 
 
Direktivet är betydelsefullt för en hållbar utveckling, inte bara i Norden utan även 
globalt. Flera större organisationer är med och påverkar. Till exempel har 
Världsnaturfondens (WWF) europeiska nätverk aktivt medverkat i framtagandet 
av direktivet. De försöker nu påverka så att det införs att vattenanknuten biologisk 
mångfald skyddas eller återskapas och att vattenresurserna förvaltas på ett hållbart 
sätt (Världsnaturfonden, 2006).  
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Även GIS-tekniken påverkas av direktivet. En ny storskalig användning av 
avancerade GIS har drivits fram för att förbättra Europas vattenmiljö. I EES är (år 
2002) 28 länder skyldiga att i GIS-format regelbundet rapportera om sin 
vattenmiljö till Bryssel (Stanli, 2004). 
 
Direktivet i sig visar att det finns behov av att ha metoder och system för att 
bestämma avrinningsområden framöver. Vår studie, med fastställandet av 
avrinningsområdet och den geomorfologiska undersökningen av Kungsbäckens 
avrinningsområde, där GIS använts, visar att det är ett användbart verktyg som 
underlättar denna typ av arbete. Vidare, genom att samla informationen i 
databaser, analysera och visualisera datat kan det även underlätta för distrikten att 
dela information.  
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7  Slutsatser 
Faktorer som främst påverkar ett avrinningsområdes gränser är bland annat dess 
topografi och geologi. Höjderna i terrängen är avgörande för var någonstans en 
vattendelare finns och markens beskaffenhet avgör hur vattendragen går och i viss 
mån hur den framtida stäckningen kommer att bli.  
 
Denna studies geomorfologiska kartläggning stämmer väl överens med de studier 
som blir nödvändiga framöver när vattendistrikten i Sverige skall ombesörja sina 
uppgifter enligt Europaparlamentets ramdirektiv. Avrinningsområdenas karaktär 
när det gäller geografi, geologi och hydrologi skall då analyseras och kartläggas. 
 
Arbetet avsåg att fastställa gränserna för Kungsbäckens avrinningsområde samt att 
redovisa de geologiska, geomorfologiska, fluvialmorfologiska förekomsterna. 
Studien syftade även till att besvara frågorna 1-3 nedan, ställda i 1.2 Syfte och 

avgränsning. Svar på dessa redovisas nedan. 
 
Vid bestämning av ett avrinningsområdes gränser skiljer sig resultaten marginellt 
vad gäller de analoga och de digitala analyserna. Emellertid kräver båda 
metoderna en fältstudie för att säkerställa gränserna.  

 
Nyttan med att ta fram en höjdmodell inför en geomorfologisk kartläggning och 
bestämning av avrinningsområde är tämligen stor. Genom att studera en 
höjdmodell går det att skapa sig en uppfattning om hur ett landskap ser ut. Den är 
utmärkt som ett komplement för att kunna genomföra analyser relativt snabbt och 
enkelt. Eftersom vattnets väg i ett område går att analysera och sedan jämföra med 
en terrängkarta finns det möjlighet att utläsa vilka områden som är värda att 
granska i en fältstudie.  
 
En höjdmodell medger även fortsatta studier i avrinningsområdet, såsom 
lokalisering av rasriskområden, översvämningsområden och liknande. 

 
Det är viktigt att det finns ajourhållna och uppdaterade kartor tillgängliga inför en 
fältstudie, men inte bara inför en sådan. Det är betydelsefullt i många 
sammanhang, exempelvis vid planering av nya bostadsområden eller 
industriområden. När nya industriområden skall planeras är det särskilt angeläget 
att granska denna typ av data för att inte miljöer med viktiga naturresurser 
kommer till skada. Om datat ej är aktuellt kan information om mark och vatten 
förbises i planeringsstadiet. Om det uppdagas för sent kan det bli kostsamt för 
samhället i flera hänseenden. 
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(Kartan är i A3-format i den tryckta rapporten) 
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Tabell 1. Atterbergs kornstorleksskala och namnen på de kornfraktioner som ingår i de minerogena jordarterna. 

 

Den kornstorleksskala som huvudsakligen används i Europa vid systematisk klassifikation av minerogena jordarter är 
Atterbergs kornstorleksskala. Den är baserad på gränser som är tiomultipler av 2 och 6 mm. Den övre indelningen följer 
Svenska geotekniska föreningens laboratoriekommittés rekommendationer. Den undre indelningen är en äldre 
terminologi, vilken tillämpas av bl. a Sveriges geologiska undersökningskartering (Adrielsson & Liljegren, 1993, s. 181). 
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Översiktskarta över de 30-tal moränryggarna i Kungsbäckens avrinningsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur b3. Moränryggar i avrinningsområdet. 

Fältstudie till 
ändmorän. Bild, 
se figur 42. 
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Klappersten och rik – och storblockiga bestånd i området. Endast relativt stora 
områden är karterade. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur b4. Klappersten och rik- och storblockiga områden i studieområdet. 
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Isräfflor (tre stycken områden) och hällar i Kungsbäcken avrinningsområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur b5. Isräfflor samt ett antal hällar i avrinningsområdet. 

Fälstudier i 
dessa två 
områden har 
gjorts. Bild, 
se figur 43. 
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Förekomst av lera, sand och svämsand i Kungsbäcken avrinningsområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur b6. Lera, sand och svämsand i studieområdet. 
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