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Abstract 
 
Impacts of Climate Change on Cultural Heritages in Uppsala Town from an 
Earth Scientific Perspective 
Matilda Svensson & Erika Wikmark 
 
Cultural heritages are environments created by humans that are considered to have 
a conservation value for the posterity. They can be seen as one of society's non 
renewable resources. It is important to have knowledge of how cultural heritages are 
affected by future climate changes. 

The water flow in Uppsala is estimated to increase during winter and decrease 
during spring and summer. Precipitation will gradually increase as well as the intense 
short period precipitation. The average temperature is estimated to increase as well. 
Despite the increased precipitation the soil moisture is predicted to decrease, as a 
result of the rising temperatures with an increased evaporation rate as a 
consequence. 

This study is carried out for the county administrative board in Uppsala county, in 
the field of climate change adaptation on the unit for emergency preparedness and 
civil contingency.The study focuses on three areas in Uppsala, city centre, 
Hågadalen and Vallsgärde. Focus in the study is on the earth scientific 
consequences related to flooding as well as changes in precipitation. Maps has been 
produced in ArcGIS where floodings, soil types and cultural heritages are presented 
(appendix 1-3). 17 cultural heritages within the three areas has been established to 
be affected from floodings from Fyrisån where most of them are situated in the city 
centre of Uppsala. The changes in precipitation are the same throughout all studied 
areas, to what degree it will impact the cultural heritages depends on the 
characteristics of them. The ground is estimated not to be strongly affected by the 
increased amounts of water. But smaller settlings and land slides in clay rich soils 
can occur. The conservation of cultural heritages in the studied areas will not be 
widely negatively affected, except for some single objects, by the studied 
parameters. 
 
Key words: Cultural heritage, climate change adaptation, flooding, climate change, 
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Sammanfattning 
 
Klimatförändringars påverkan på kulturmiljöer i Uppsala stad ur ett 
geovetenskapligt perspektiv  
Matilda Svensson & Erika Wikmark 
 
Kulturmiljöer är miljöer skapade av människan som anses ha ett bevarandevärde för 
eftervärlden. De kan ses som en av samhällets icke-förnyelsebara resurser. I och 
med de framtida klimatförändringarna är det viktigt att ha kunskap om hur bevarandet 
av kulturmiljöer påverkas av dessa. 

I Uppsala kommer vattenflödena öka under vinterhalvåret men minska under 
våren och sommaren. Nederbörden kommer öka successivt och även perioder med 
intensiv korttidsnederbörd kommer öka. Även medeltemperaturen kommer öka. Trots 
den ökade nederbörden antas markfuktigheten minska, som resultat av den ökade 
medeltemperaturen med en ökad avdunstning som följd. 

Det här arbetet är utfört för Länsstyrelsen i Uppsala län inom klimatanpassning på 
enheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetet är inriktat på tre områden i 
Uppsala, stadskärnan, Hågadalen och Vallsgärde. Fokus i arbetet ligger på de 
geovetenskapliga konsekvenserna kopplade till översvämningar samt nederbörds-
förändringar. Kartor har producerats i ArcGIS där översvämningar, jordarter och 
kulturmiljöer redovisas (bilaga 1-3). 17 kulturmiljöer inom de tre områdena har 
konstaterats påverkas av översvämningar från Fyrisån varav merparten finns i 
Uppsala stadskärna. Förändringen av nederbörd är densamma över alla områden, till 
vilken grad det kommer påverka kulturmiljöerna beror på kulturmiljöns karaktär. 
Marken bedöms inte påverkas nämnvärt av de ökade vattenmängderna. Mindre 
sättningar och skred i lerjordar kan dock uppkomma. Bevarandet av kulturmiljöer i de 
undersökta områdena kommer inte försvåras nämnvärt av undersökta parametrar, 
dock kan enskilda objekt påverkas mer. 

 
Nyckelord: Kulturmiljö, klimatanpassning, översvämning, klimatförändringar, 
nederbördsförändringar, Fyrisån, Uppsala, jordarter 
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1. Inledning  
Detta arbete är gjort inom kandidatprogrammet i geovetenskap vid Uppsala 
universitet. Arbetet har utförts för Länsstyrelsen i Uppsala län inom klimatanpassning 
på enheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med kulturmiljöenheten. 
Syftet med arbetet har varit att kartlägga hur översvämningar och nederbörd i ett 
framtida klimat kan komma att påverka bevarandet av kulturmiljöer. 
 Själva begreppet kulturmiljö innefattar många olika typer av lämningar, 
inte bara fysiska utan även immateriella som sägner och ortsnamn. Men i detta 
arbete syftar begreppet kulturmiljö endast till objekt, byggnader och andra fasta 
lämningar (Riksantikvarieämbetet, 2015-04-13). Arbetet har utgått från 
översvämningskartering över Fyrisån, jordartskartor, nederbördskartor samt 
information om kulturmiljöerna från Riksantikvarieämbetet. 
 Kopplingen mellan klimatanpassning och bevarandet av kulturmiljöer är 
ett nytt område som det gjorts relativt lite arbete kring i Uppsala län. Inom andra delar 
av Sverige och till viss del i EU har en del arbete redan gjorts. Dessa har till största 
del en annan infallsvinkel än detta arbete, som inomhusklimat samt hur 
energieffektivisering påverkar bevarandet av kulturmiljöer. I och med att bevarandet 
av kulturmiljöer är en långvarig process kan många av resultaten från dessa studier 
inte utvärderas än. Det finns många aspekter av det förändrade klimatet som kan 
påverka kulturmiljöer. Det här presenterade arbetet hanterar framförallt de 
geovetenskapliga aspekterna, i synnerhet kvartärgeologiska sådana. !
2. Bakgrund  
2.1 Klimatförändringar i Uppsala 
Uppgifterna om hur klimatförändringarna kommer te sig i Uppsala län kommer från 
en klimatanalys som Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) gjort 
på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län (SMHI, 2013). Syftet med analysen var 
att utreda konsekvenserna av ett förändrat klimat, främst med avseende på 
temperatur, nederbörd, vattenföringsdynamik och havsnivåer. Analysen är baserad 
på senast tillgängliga klimatscenarier från 2013. För att öka kvalitén har flera 
klimatscenarier kombinerats. I och med detta kan trender som uppkommer på flera 
scenarier identifieras. För att kunna göra beräkningar på ett framtida klimat måste 
antaganden göras om framtida utsläpp av växthusgaser. I analysen har scenarier 
från FNs klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), använts. I 
utsläppsscenarierna har antaganden gjorts om ekonomisk tillväxt, teknologisk 
utveckling m.m. Utifrån dessa antaganden uppskattas utsläppen av 
klimatpåverkande gaser och partiklar. Referensperioden för dagens klimat är 
1961-1990, i enlighet med internationell praxis. För att ge mer nutidsnära information 
har i vissa fall resultat för perioden 1992-2010 även redovisats. För det framtida 
klimatet har två perioder studerats, 2021-2050 samt 2069-2098 (SMHI, 2013). 
 Uppsala läns flacka landskap gör att klimatet inte har så stora variationer 
över länet. Nederbörd och temperatur ter sig relativt lika över länet. Denna trend av 
liten klimatvariation i länet tros kvarstå i ett förändrat klimat (SMHI, 2013).  
 Temperaturförändringen i Uppsala län förväntas öka successivt, även om 
variationen mellan åren kan vara stora. Under perioden 1991-2010 var 
medeltemperaturen i länet 6°C, i slutet av detta sekel förväntas medeltemperaturen 
istället vara 9°C. Gällande perioder med värmebölja kommer även dessa att öka. 
Måttet på värmebölja definieras i klimatanalysen som antalet sammanhängande 
dygn per år med en medeltemperatur över 20°C. Under perioden 1961-1990 låg 
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medelvärdet på 3-4 dagar. 2021-2050 beräknas dessa dagar vara 6-8 stycken. Till 
perioden 2069-2098 beräknas antalet dagar med värmebölja öka till 10 dagar per år 
(SMHI, 2013). 
 Även nederbörden beräknas öka successivt. I mitten av seklet beräknas 
medianvärdet ligga 20% högre än för referensperioden 1961-1990 (585 mm). Stora 
variationer från år till år förväntas dock. Dagar med kraftig nederbörd, över 10 mm/
dygn, beräknas öka. I slutet av seklet förväntas mellan 5-6 fler dagar än för perioden 
1961-1990. För korta men intensiva nederbördsperioder sker också en ökning i och 
med det förändrade klimatet. De allra kortaste perioderna, 30-minutersregn, kommer 
öka mest i frekvens med en ökning på mellan 20-30% högre i slutet av detta sekel 
jämfört med referensvärdet. För de lite längre 60-minutersregnen är ökningen ca 
20% jämfört med referensvärdet för slutet av seklet (SMHI, 2013). 
 På grund av det förändrade klimatet, framförallt de varmare vintrarna, 
kommer man i framtiden se en förlängning av vegetationsperioden. Idag är 
variationen i längden på vegetationsperioden ganska stor mellan åren, men under 
perioden 1960-1991 låg den i medel på 186 dagar. Denna uppskattas förlängas med 
ca 100 dagar till 2100. Idag ser man vegetationsperiodens start ligga i mitten av april 
men i slutet av detta sekel kommer den ligga ca 2 månader tidigare. Med andra ord 
kommer vegetationsperioden i slutet av detta sekel ha sin start i mitten av februari 
(SMHI, 2013). 
 Analysen hanterar också hur marken kommer påverkas av ett förändrat 
klimat, med torka och markfuktighet. Modellen som använts för att ta fram detta tar 
inte hänsyn till vad för sorts jordarter marken består av samt vad marken används till. 
Den antas ändå ge en bra bild av fuktigheten i markens omättade zon. Även fast 
mängden nederbörd kommer öka i framtiden ser man en allmän trend av torka i 
marken. Detta beror på, som nämnt tidigare, att även temperaturen kommer stiga i 
framtiden med en ökad avdunstning som resultat. En grads ökning av temperaturen 
leder till att avdunstningen ökar med 5-10%. Fram till mitten av detta sekel 
uppskattas det se ut som det gjort historiskt, med varierande år av torka och år utan. 
Men därefter ökar frekvensen av år med torka (SMHI, 2013). 
 Om man räknar in parametrarna ovan, så som temperatur och 
nederbörd, och hur dessa kommer förändras i framtiden kan man även se en 
förändring i vattendragens vattenföring. Den vårflod vi idag kan se med höga flöden 
kommer minska. Detta beror på att mindre nederbörd kommer vara magasinerat som 
snö p.g.a. den ökade temperaturen. Detta resulterar i att mindre vatten frigörs vid 
den snösmältning vi idag har under våren. Vårfloden kommer istället bytas ut mot 
längre perioder med högre flöden vintertid. Medelvattenföringen kommer öka med 
80-140% under vintern, minska med 40% under sommaren, samt minska med 
30-40% under våren. I och med att flödena kommer jämnas ut över året, samt att 
avdunstningen kommer öka förväntar man sig inga större förändringar av eventuella 
100-årsflöden (SMHI, 2013). !
2.2 Jordarter 
Olika jordarter kan ha väldigt olika egenskaper. De jordarter som är representerade i 
störst grad i Uppsala stadskärna, sand och lera, skiljer sig mycket från varandra. 
Skillnader i egenskaper hos olika jordarter beror till stor del på kornstorleken och hur 
sorterad jordarten är, som i sin tur påverkar porutrymmena i jorden. Partiklarna i en 
sand är förhållandevis sfäriska till formen medan partiklarna i en lera snarare är 
platta. En lera, som även är finkornigare än en sand, har i sin tur mindre 
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porutrymmen, men större porositet, samt även en sammanlagd större partikelyta 
(Eriksson m.fl., 2011). 
 Den hydrauliska konduktiviteten, jordens förmåga att leda vatten i en 
omättad jord, beror till stor del på porstorlekarna i jorden. Mindre porer bromsar upp 
flödet av vätska i större grad än vad större porer gör. Jordens förmåga att leda vatten 
ökar med storleken på porerna. Sand leder alltså vatten i större grad än vad lera gör. 
Den hydrauliska konduktiviteten är en viktig faktor att ha koll på när man ska beräkna 
flöden i en jordart. Om jorden är mättad kallas den hydrauliska konduktiviteten för 
permeabilitet, vilken endast beror på jordens egenskaper (Grip, 2009). 
 Hur vatten i marken rör sig drivs av gravitationskraften, samt tryckkrafter. 
Dessa krafter balanseras i sin tur av friktionskrafter från omgivande partiklar i jorden. 
Mark- och grundvattens rörelse i marken kan beskrivas likt det arbete som krävs för 
vattnet att förflytta sig från ett läge till ett annat. Detta brukar kallas markvattnets 
potential. Markens totala potential är summan av dess tryckpotential och 
lägespotential. I en homogen jord med en konduktivitet som är samma i alla 
riktningar rör sig vatten från en punkt med högre totalpotential till en punkt med lägre 
totalpotential. Lägespotentialen är, kort sagt, höjden över en referensnivå uttryckt i 
antal meter vattenpelare. Referensnivån är fastställd till grundvattenytan. 
Tryckpotentialen motsvarar vattnets tryck jämfört med atmosfärens tryck. Vid 
grundvattenytan är vattentrycket och atmosfärens tryck samma, vilket gör att 
tryckpotentialen är noll. I den omättade zonen, markvattenzonen, är det ett negativt 
tryck. Medan det i den mättade zonen, grundvattenzonen, är ett positivt tryck. Dessa 
tryckskillnader i marken har i sin tur en påverkan på konduktiviteten i olika jordar, 
beroende på om de är homogena eller heterogena. I en jord som är heterogen och 
har skikt av jord med olika kornstorlekar rör sig inte vattnet alltid från högre till lägre 
totalpotential. Vid måttlig tillförsel av vatten i en omättad lerjord med skikt av grus 
fylls inte de grövre porerna i gruset. Vid det undertryck som är i den omättade 
lerjorden kan inte vattnet tränga in i det grövre skiktet, konduktiviteten är då liten där 
medan konduktiviteten i lerjorden är desto högre. Men om tillförseln av vatten skulle 
ökas kraftigt så det istället blir mättade förhållanden i lerjorden skulle även det grövre 
skiktet börja fyllas med vatten. Detta sker då trycket i lerjorden blivit tillräckligt högt 
(Grip, 2009). 
 Faktorerna porutrymmen och sammanlagd partikelyta leder till att en lera 
har högre adsorptionsförmåga än en sand. Adsorption i en jord sker mellan 
vattenmolekyler och jordpartiklar. De laddade ytorna på jordpartiklarna binder till de 
dipolära vattenmolekylerna genom elektrostatiska krafter. Så desto större 
sammanlagd partikelyta en jordart har, desto större yta finns det för 
vattenmolekylerna att binda till. Adsorptionsförmågan i en jordart ökar alltså med 
lerhalten, med andra ord desto finkornigare en jordart är (Grip, 2009). 
 Även kohesion, en jordarts sammanhållning i torrt tillstånd, är en viktig 
faktor när det kommer till att förstå jordarter (Eriksson m.fl., 2011). Kohesion är 
sammanhållningen mellan partiklar i en jord eller mellan vattenmolekylerna, utan att 
de delar en kemisk bindning (Nationalencyklopedin, 2015a). Med andra ord är 
kohesion ytspänningen på en partikel som gör att den kan binda samman med andra 
partiklar och är ett resultat av den laddning som i huvudsak finns mellan lerpartiklar. 
Kohesionen minskar med ökad vätska i jorden, och är då som störst i torr jord 
(Hyndman, 2009). Vid tillförsel av vatten fylls de små porerna i en jord först p.g.a. 
kohesionskrafter, eftersom de små porerna utövar större ytspänning än de större 
porerna. Detta medför även att de mindre porerna i en jord töms sist vid dränering av 
jorden (Shelton, 2009). Kapillärkraften i sin tur gör det möjligt för vatten i marken att 
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antingen stiga eller pressas ner. Detta är en viktig faktor vid torka i marken, då 
grundvatten genom kapillära krafter kan stiga och tillgodose växter med vatten. Den 
kapillära kraften beror av adsorptionen mellan vattnet och partiklarna, samt 
kohesionen (ytspänningen) mellan vattenpartiklarna och omgivande partiklar. Om 
adsorptionen har en starkare verkan än kohesionen stiger vattnet i smala utrymmen i 
jorden (Nationalencyklopedin, 2015b). !
2.2.1 Jordens mekaniska egenskaper 
Landskapet är under ständig förändring. I ett stort kretslopp bryter geologiska 
processer ned för att sedan bygga upp landskapet. I Sverige är vatten den främsta 
erosionskraften (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). Erosion på markytan 
sker då vatten som rinner längs marken för med sig finare partiklar, humusämnen 
och näringsämnen mot vattendrag och lägre terräng (Eriksson m.fl., 2011). När 
vatten rör sig över markytan utövar det en skjuvkraft på partiklarna i marken. Om 
vattnets skjuvkraft överstiger krafterna mellan partiklarna rör partiklarna på sig och 
erosion sker. Till en början omlagras partiklarna. Om kraften blir för stor suspenderas 
partiklarna i vattnet vilket innebär att vattnets energi är så pass hög att partiklarna 
förs med av vattnets flöde istället för att falla ned till marken (Sveriges Geotekniska 
Institut (SGI), 2005). Intensiteten av erosionen kan variera kraftigt beroende på 
vattnets energi (Eriksson m.fl., 2011), och kedjan av olika erosionsevent efter 
varandra (Brundsen, 2001). Fraktionerna fin-mellansand är mest erosionsbenägna. 
När det kommer till osorterade jordar, som morän, är påverkan av erosion 
begränsad. Erosionen verkar främst så att den spolar ur de finare fraktionerna i 
jorden, och lämnar kvar de grövre. De grövre, erosionsbeständiga partiklarna bildar 
ett naturligt erosionsskydd mot fortsatt erosion. Processerna påverkar hur pålitlig 
marken är som grund till bebyggelse, infrastruktur och dylikt (Klimat- och 
Sårbarhetsutredningen, 2007). 
 En jords mekaniska stabilitet styrs mycket av egenskaperna hos de 
minsta partiklarna i jorden (Eriksson m.fl., 2011). Hållfastheten i jorden vid olika typer 
av massrörelser beror även på jordens inre fördelning av porgas, partiklar och vatten. 
I de grova jordarna är det främst friktionskraften mellan partiklar som håller jorden 
samman, hur stark den kraften blir beror på vattentrycket i jorden. Jordrörelser i de 
här jordarna sker främst som långsamma sättningar eller snabba ras vid stora 
rasvinklar (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). Hållfastheten i torra 
friktionsjordar varierar och definieras av friktionsvinkeln. Den är mellan 30-40° för 
dessa jordar och om den överstigs kan det uppstå ras. Vid ett ras försvinner 
friktionskraften mellan partiklarna och de rullar nedåt. I de finkornigare jordarterna 
verkar även kohesionskraften för att hålla ihop jorden, vilket ger dessa jordarter 
samlingsnamnet kohesionsjordar (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), 2014). Jordrörelserna i dessa jordar kan vara långsamma sättningar samt 
snabbare rörelser så som skred (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). En 
kohesionsjord börjar röra på sig vid en mindre lutning än vad som krävs för 
friktionsjordar. Redan vid 10° kan en kohesionsjord börja röra på sig i skred (Hansen 
2015-05-04). Kohesionskrafterna i den finkorniga jorden gör att den rör sig i 
sammanhängande stycken (MSB, 2014). !
2.2.2 Lera 
Det översta lagret i en lerjord kallas för torrskorpelera. Denna del utsätts för yttre 
påverkan vilket får en stor betydelse för jordens egenskaper (Hansen, 2015-05-04). 
Leror kan variera stort i sammansättning och kan bl.a. klassificeras efter lerhalten. 
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Uppsala län består huvudsakligen av leror som klassas som mellanlera och styv lera. 
Ser man till Uppsala stad finner man i stort sätt endast styva leror. Styva leror har en 
lerhalt på 40-60%, vilket gör denna klassificering till den som har näst högst lerhalt 
efter “mycket styva leror”. I dessa är ler den dominerande korngruppen. Det behöver 
inte vara en hög lerhalt i jorden för att det ska märkas av, även relativt låga lerhalter 
har stor inverkan på jordens egenskaper.  
 Den stora mängden finkorniga mineral gör att styva leror, som nämnt 
ovan, har en stor förmåga att binda katjoner genom adsorption vilket gör att en lera 
kan hålla vatten i stor grad. Detta är en bidragande orsak till att en lera kan svälla vid 
tillförsel av vatten (Eriksson m.fl., 2011). Olika leror sväller olika mycket beroende på 
vilka lermineral de består av. I Uppsala har lerorna en liten benägenhet att svälla. Det 
faktum att leran i Uppsala är styv gör att den även har en liten benägenhet att skreda 
(Hansen, 2015-05-04). Lerhalten spelar också roll för lerans plasticitet och kohesion, 
alltså hur den formas i fuktigt tillstånd samt dess sammanhållning i torrt tillstånd 
(Eriksson m.fl., 2011). Lerjordar kan med andra ord skilja sig mellan när de är torra 
respektive blöta. När en lerjord torkar krymper den, för att sedan expandera vid 
tillförsel av vätska. När en lera torkar bildas aggregat, som är en hopklumpning av 
lerpartiklar p.g.a. kohesion. Aggregaten gör att större porer, som sprickor, bildas 
mellan aggregaten, medan porerna inuti dem är mindre. Dessa större porer mellan 
aggregaten gör att en jord med denna struktur lättare dräneras. Även förmågan att 
bilda aggregat beror på lerhalten. Ju högre lerhalten är, desto mer benägen är leran 
att bilda aggregat då kohesionen ökar. Då styva leror har en relativt hög lerhalt kan 
dessa ha en utbredd aggregatstruktur vilket gör att den är rik på grövre porer, detta 
gör att en sådan lera är mer lättdränerad (Eriksson m.fl., 2011).  
 När en lera blir blöt expanderar den till en viss grad och vid tryck kan den 
sjunka ihop, vilket kan leda till sättningar av byggnader (Hansen, 2015-05-04). Av 
ovanstående kan man dra slutsatsen att leran i Uppsala har både en hög plasticitet 
och en hög kohesion då lerhalten är så pass hög. Båda ökar alltså med lerhalten. 
Hur blöt en jord är spelar med andra ord en roll för hur den beter sig. !
2.2.3 Morän 
Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker 75% av landet (Axelsson, 2006). 
Moränen har avsatts av inlandsisen, dels i botten och dels vid den smältande 
iskanten. Generellt karaktäriseras jordarten av en osorterad sammansättning där de 
flesta fraktioner är representerade. I och med detta varierar sammansättningen 
mycket (Nationalencyklopedin, 2015c).  
 De djupaste delarna av jordarten, bottenmoränen, har ofta inte 
transporterats så långt. Denna del är därför ofta relativt osorterad och väldigt hårt 
packad. De över delarna, ytmoränen, är mer lucker och sorterad och saknar ofta de 
finare fraktionerna (Axelsson, 2006). Sammansättningen av moränen beror till väldigt 
stor del på hårdheten på berggrunden isen plockat upp material från. Morän från 
urbergsområden är ofta blockiga och har en högre andel sand. Mer lerrika 
moränjordar återfinns i områden med skiffer- och kalkstensberggrund 
(Nationalencyklopedin, 2015c). Uppsalas sandiga morän har alltså sitt ursprung i 
urberg, vilket stämmer överens med områdets geologi (SGU, 1992). Hur väl sorterad 
moränen är beror på hur länge den transporterats av isen. Moränladskapets topografi 
återspeglar i stora drag det underliggande bergets topografi. Från urberget upp till 
ytan kan moränen vara flera meter mäktig (Axelsson, 2006). Även grundvattentytan i 
en moränmark följer den topografiska utbredningen (Grip, 2009). !
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2.2.4 Sand 
Sand har en partikelstorlek mellan 0,06-2 mm. Partiklarna i en sand hålls ihop av 
friktionskrafter vilket gör den till en av friktionsjordarna som förklaras ovan i avsnittet 
“Jordens mekaniska egenskaper”. Det är även en jordart med en hög 
genomsläpplighet vilket gör att den i regel är torr då den p.g.a. genomsläppligheten 
torkar snabbt. I torrt tillstånd eroderas en sandjord lätt (Eriksson m.fl., 2011). En 
sandjord består även ofta av andra kornstorlekar så som silt (0,002-0,06 mm) och 
grus (2-60 mm) (MSB, 2014). I och med att sand är en friktionsjord innehar den 
egenskaperna för en sådan som är beskrivet ovan. Dessa egenskaper gör även att 
en sand är väldigt stabil och därför passar väldigt bra att bygga på (Eriksson m.fl., 
2011). !
2.2.5 Isälvsmaterial 
Isälvsmaterial har transporterats av de isälvar som bildades av smältvatten från när 
den senaste inlandsisen började smälta. I och med att sedimenten transporterats av 
vatten, ofta med hög energi, är dessa sediment välsorterade när det kommer till 
kornstorlek, speciellt i jämförelse med morän (SGU, 2015). Transporten av 
isälvsmaterialet gör även att det ofta domineras av sand och grus och i regel saknar 
de finkornigare sedimenten. Detta gör att isälvsmaterial har en hög genomsläpplighet 
av vatten vilket i sin tur gör att dessa marker ofta är torra. Isälvsmaterial syns ofta i 
landskapet som åsar. Då dessa i regel är torra, och även har en bra hållfasthet, är 
det vanligt att man förr i tiden anla bebyggelse och vägar på dessa (Eriksson m.fl., 
2011). Dessa egenskaper gör att man idag kan hitta många fornminnen på åsar 
(SGU, 2015). !
2.2.6 Kärr  
Om marken täcks av ett minst 30 cm tjockt torvlager klassificeras den som jordarten 
torvmark. Torv är en organisk jordart som bildas i väldigt fuktiga miljöer där 
nedbrytningen av växter och växtdelar sker under anaeroba, syrefria, förhållanden. 
Torven skiljer sig mycket åt beroende på humifieringsgraden, och vilka växter som 
bryts ned. Torven delas upp i två typer, kärrtorv och mossetorv. Skillnaden ligger i hur 
de får sin tillförsel av vatten. Mossetorven får endast tillförsel från nederbörd medan 
kärrtorven även tillförs vatten från grundvattnet. Kärrtorven är därför mer näringsrik i 
och med de lösta joner som tillförs torven via grundvattnet. Växtligheten består 
främst av starr, gräs och örter. Platser som utvecklar torvmark är ofta topografiska 
lågpunkter i terrängen och naturligt väldigt blöta, det är därför inte ovanligt med en 
vattenspegel under delar av året (Eriksson m.fl., 2011). !
2.2.7 Svämsediment  
Svämsediment är en jordart som består av sand, silt, lera och inte sällan växtdelar 
och bildas när vattendrag översvämmar låglänta områden. Dessa sediment indikerar 
att översvämningar tidigare skett på platsen och därför troligen kan komma att ske 
igen. Jordarten är ofta skiktad och ofullständigt sorterad, där ett skikt representerar 
en översvämning. Skikten kan skilja sig åt och ge jordarten ett utseende av att ha 
olika lager beroende på översvämningens karaktär (Länsstyrelsen i Västernorrlands 
Län, 2015). !!!
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2.3 Geovetenskapliga konsekvenser av klimatförändringar  
Som nämnt tidigare kommer klimatförändringarna drabba Uppsala främst i form av 
ökade årsmedeltemperaturer samt en ökad nederbörd. Nederbördens mönster 
kommer troligtvis förändras till blötare vintrar och torrare somrar. Dessa förändringar i 
klimatet kan komma och leda till förändringar i mark och jord samt miljön i stort. 
Generellt leder ökad nederbörd bl.a. till ökad erosion av marken (Klimat- och 
Sårbarhetsutredningen, 2007).Ökad nederbörd kan också påverka markens 
egenskaper som grund för byggnationer, då ett ökat vattentryck överlag minskar 
markens hållfasthet (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). Markens strukturer 
bryts ned då den blöts, som byggs upp igen när marken torkar (Eriksson m.fl., 2011). 
Specifikt hur mycket vattentrycket kommer att förändras beror dock mycket på den 
lokala geologin. Stabilitetsanalyser gjorda på Sveriges jordar visar att stabiliteten 
kommer försämras i sluttande lerterränger p.g.a. ökat grundvatten- och portryck till 
följd av klimatförändringarna (Hultén et al. 2005 & 2006; Klimat- och 
Sårbarhetsutredningen, 2007). Både den generella erosionen och tillfälliga händelser 
med väldigt hög erosionsverkan kommer öka. Erosionen kring sjöar och vattendrag 
kommer öka både p.g.a. högre flöden och fler extrema flöden (Klimat- och 
Sårbarhetsutredningen, 2007). Nedan följer en redogörelse för hur marken kan 
komma att påverkas av klimatförändringar. !
2.3.1 Översvämningar 
Rent tekniskt sker en översvämning då ett område som vanligen är torrlagt täcks av 
vatten. Detta kan vara områden som gränsar till vattendrag och sjöar, men även 
områden som täcks med vatten enbart p.g.a. nederbörd eller snösmältning vid en 
översvämning (Länsstyrelserna, 2006). Det finns flera orsaker till att översvämningar 
sker. I Sverige är de främsta orsakerna kraftiga regn och snösmältning. För de riktigt 
kraftiga översvämningarna är det ofta en kombination av orsaker som tillsammans 
skapar en stor översvämning. Markfuktigheten påverkar hur mycket regn som kan 
infiltrera i marken. Om marken redan är fuktig innan en intensiv nederbördsperiod 
eller snösmältning har vatten svårt att infiltrera och bidrar då istället till högre 
vattenflöden och på så vis till översvämningar (SMHI, 2015a).  
 Vid en översvämning kan marken kring det översvämmade vattendraget 
påverkas i stor grad. Det förändrade flödet vid en översvämning leder till en ökad 
erosion samt att marken som översvämmas vattenmättas. Detta i sin tur kan leda till 
en instabil mark med ras och skred som resultat (SGI, 2007). Påverkan från en 
översvämning på marken beror dock på vilken sorts jordart marken består av. Som 
nämnts ovan infiltrerar vatten snabbare i en grovkornigare och mer osorterad jordart 
som morän då den har en högre hydraulisk konduktivitet än en finkornig och mer 
sorterad jordart som lera. En grovkornigare jordart påverkas med andra ord i mindre 
grad än en finkornig jordart då det översvämmande vattnet i större grad rinner 
igenom och på så vis inte påverkar jordartens egenskaper i lika stor grad som för en 
finkornigare jordart. !
2.3.2 Moränskred och slamströmmar 
Ett moränskred och en slamström bildas då mycket nederbörd faller under en kort 
period och marken mättas på vatten. När jorden är mättad har nederbörden som 
faller väldigt svårt att infiltrera vilket leder till stor ytavrinning. Det avrinnande vattnet 
eroderar och transporterar mycket material vilket leder till stora strömmar med 
suspenderat material. Ökningen av nederbörd under sommarhalvåret samt ökningen 
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av dagar med nederbörd över 25 mm anses vara de största faktorerna till ökande 
moränskred och slamströmmar. Moränskred och slamströmmar anses dock inte vara 
troliga i Uppsala län p.g.a. de geologiska och topografiska förhållandena i länet 
(Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). !
2.3.3 Lerskred  
Som nämnt ovan hålls lera samman av attraktionen mellan lerpartiklarna. I en jord 
med svagt utvecklad aggregatstruktur leder en ökad vattenhalt till att 
attraktionskraften minskar. Jorden hålls då inte längre samman vilket gör att leran 
rasar nedåt i ett skred (Eriksson m.fl., 2011). Den ökande nederbörden under 
vinterhalvåret väntas leda till en högre skredrisk. I och med att vegetationen är i vila 
under vintern och att avdunstningen är generellt låg, ökar markens fuktighet fort vid 
nederbörd. Under sommaren sjunker sedan vattennivåerna i vattendrag och sjöar 
fortare än i marken. Detta leder till att den mothållande kraften som vattenståndet 
tidigare haft på marken försvinner och jorden riskerar att skreda. Uppsala ligger dock 
i ett område som endast har en måttlig risk att skreda, bl.a. p.g.a. den flacka 
terrängen (Klimat- och Sårbarhetsutredningen, 2007). Längs Fyrisån finns dock en 
del branta strandkanter, där risken finns att lerjorden kan skreda i mindre omfattning. 
De mest instabila lerorna längs Fyrisån har dock efter många år av översvämningar 
redan skredat bort och lämnat efter sig en relativt stabil mark (Hansen, 2015-05-04). !
2.3.4 Ravinbildning  
Ravinbildning eller ravinerosion kan ske om marken har en svagt utvecklad 
aggregatstruktur. Marken behöver ha ett tillräckligt jorddjup och en terräng som 
möjliggör erosionskanaler av tillfälligt rinnande vatten. Ravinerna bildas i svagt 
sluttande terräng och ofta när vegetationstäcket är litet. I en mättad jord kan tillfälliga 
vattendrag uppkomma av ytavrinning. Dessa skär ned och eroderar marken, vilket 
ger upphov till djupa ravindalar (Eriksson m.fl., 2011). Ökade flöden och ökad 
nederbörd i framtiden ökar risken för ravinbildningar i finkorniga jordar (Klimat- och 
Sårbarhetsutredningen, 2007). Ravinbildningen sker dock främst i Norrlands 
finkorniga jordar (Eriksson m.fl., 2011). !
2.3.5 Minskad infiltration i marken 
Som nämnt ovan kommer dagar med intensiv korttidsnederbörd öka. Hur kraftiga 
dessa regn blir påverkas mycket av temperaturen, då en varmare luft kan innehålla 
mer vattenånga och på så vis förse nederbörden med mer vatten (SMHI, 2013). 
Både mängden nederbörd, samt dess intensitet vid kontakt med markytan har en stor 
betydelse för hur, och i vilken grad, marken påverkas. Även växter, eller deras 
frånvaro, har en stor betydelse för hur marken påverkas av intensiv nederbörd. 
Växter hjälper till att absorbera det vatten som kommer från nederbörden och 
minskar i sin tur påverkan på marken från intensiv nederbörd (Shelton, 2009). 
 Vid en intensiv korttidsnederbörd förstör regndropparna de aggregat som 
finns i marken. Därav stängs de öppningar som vanligtvis finns för vatten att infiltrera 
ned genom. Då vattnet hindras från att infiltrera ned i marken börjar det istället röra 
sig horisontellt längs markytan, som ytavrinning. Ytavrinningen leder till en ökad 
erosion av marken (Shelton, 2009). Det är framförallt finkorniga jordar som bildar 
aggregatstruktur och därför främst i dessa jordar detta fenomen kan uppstå (Eriksson 
m.fl., 2011). !
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2.4 Översvämnigskartering från MSB 
Översvämningskarteringen längs Fyrisån har utförts av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) i och med EU:s översvämningsdirektiv. Olika 
flöden brukar beskrivas utifrån deras återkomsttid, statistiskt sett återkommer ett 50-
årsflöde var 50:e år. Återkomsttiden reflekterar dock endast risken för flödet att 
uppstå under ett år, ett 50-årsflöde har t.ex. 64% sannolikhet att uppstå under en hel 
50-årsperiod. Karteringen för 100-, 200-årsflöde och högsta beräknade flöde har 
gjorts från Vattholma till Fyrisåns utlopp i Mälaren. Karteringen för ett 50-årsflöde är 
endast gjord för Uppsala tätort. 50-årsflödet är skapat efter statistisk data, medan 
karteringarna för 100- och 200-årsflödena är anpassade till det förväntade klimatet 
2098. Karteringen är helt baserad på en hydrologisk datamodell, inga fältmätningar 
har alltså gjorts. För att få fram det högsta beräknade flödet har en hydrologisk 
modell för högvattenföringar använts där man har kombinerat maxvärden på faktorer 
som styr storleken på flöden. Återkomsttiden är osäker att uppskatta på detta flöde 
men antas ligga i storleksordningen 10 000 år (MSB, 2013). !
2.5 Kulturmiljöer och deras roll i samhället  
Kulturmiljöer innefattar arkeologiska miljöer, infrastruktur, byggnader, interiör och 
andra miljöer värda att bevara för eftervärlden. De kan ses om en av samhällets icke 
förnyelsebara resurser (Haugen & Mattsson, 2011). En kulturmiljö kan vara både 
materiella och immateriella företeelser. En immateriell kulturmiljö kan t.ex. vara en 
landskapsbild eller en sägen (Riksantikvarieämbetet, 2015-04-13). 
 Det finns flera rättsliga sätt att skydda och bevara kulturmiljöer i 
samhället. Kulturmiljölagen är den centrala lagen för kulturmiljöer. Lagen reglerar 
bl.a. skydd av ortsnamn, fornlämningar, fornfynd och de kyrkliga kulturminnena. 
Lagen reglerar också utförsel och export av äldre kulturföremål. Länsstyrelserna har 
det praktiska ansvaret för tillämpningen av lagen förutom i frågor om export (SFS 
1988:950). Kulturmiljöer regleras dock också i andra lagar parallellt med 
kulturmiljölagen. Ett område kan utmärkas som ett riksintresse för kulturmiljövård 
enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Miljöbalken ställer också krav på vissa verksamheter att 
göra en miljökonsekvensbeskrivning där kulturmiljöer ska inkluderas. Denna fungerar 
sedan som underlag för en tillståndsansökan. I dessa ska man enligt 6 kap. 
Miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma effekterna av verksamheten på bl.a. 
kulturmiljöer. Ett område kan också utpekas som ett kulturreservat, likt ett 
naturreservat med stöd av 7 kap. 9 § Miljöbalken (SFS 1998:808).  

  
2.6 Konsekvenser av klimatförändringar på kulturmiljöer 
I ett framtida förändrat klimat kommer kulturmiljöer påverkas på ett eller annat vis, 
både de som är ovan mark samt de som ligger under mark (SMHI, 2015b). 
Kulturmiljöer kan förväntas få samma problem som övrig bebyggelse i samma 
område. De kan dock förväntas påverkas mer i och med att de ofta är äldre 
byggnader där nedbrytningprocesserna redan påbörjats och pågått ett tag. 
Konsekvenserna av klimatförändringar på kulturmiljöer kan komma och te sig både 
som plötsliga händelser eller som långsammare processer. Plötsliga händelser så 
som översvämningar och intensiv nederbörd kan leda till direkta skador samt 
möjliggöra för fukt- och mögelskador. De långsammare processerna som vittring och 
saltkristallation kan istället leda till successiv nedbrytning av kulturmiljöer (Haugen & 
Mattsson, 2011). 
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 Högre vattenföring kan på flera sätt komma att påverka kulturmiljöerna i 
landet. Många av Sveriges äldsta industrihistoriska arv är bl.a. olika typer av 
vattenkraft, vilka inte är anpassade att klara av de höga vattenflödena. 
Stenåldersboplatser ligger i många fall i strandnära lägen, med högre vattenföring 
riskerar dessa att förstöras av erosion. Äldre bebyggelse har ofta stora 
underhållskostnader och med de kommande klimatförändringarna ser kostnaderna ut 
att bli ännu större (Boverket, 2007). 
 Som nämnt ovan kommer mängden nederbörd öka, och en mindre andel 
av nederbörden kommer falla som snö. Detta kommer leda till större skillnader över 
året med fukt och torka, som kommer ha en påverkan på kulturmiljöer. I byggnader 
av tegel, puts och sten kan fukt i byggnaden leda till att salt som finns i 
byggnadsmaterialet löses upp och transporteras genom materialet. När vattnet 
sedan avdunstar kristalliserar saltet. Saltkristallerna tar upp mer plats än vad saltet 
gjorde löst i vatten, vilket bildar små sprickor i fasaden på byggnaden. Sprickorna 
skapar en negativ spiral där mer fukt kan tränga in och skapar mer saltkristaller som 
skapar fler/större sprickor. Detta är en vittringsprocess som förekommer naturligt på 
byggnader men som intensifieras av den ökade nederbörden. De undre delarna av 
byggnader är mest utsatta för fukt i och med den fukt som kommer från marken, 
vilket gör de delarna av byggnaden mer i riskzonen för saltkristallisering (Haugen & 
Mattsson, 2011). 
 Den förlängda vegetationsperioden kommer leda till svårigheter i 
bevarandet av kulturmiljöer (SMHI, 2015b). Biologisk nedbrytning som mögel och 
svampar kommer bli ett ökande problem på kulturmiljöer, först och främst på 
träbyggander (Haugen & Mattsson, 2011). Den förlängda vegetationsperioden 
kommer leda till större mängder växtlighet som i sin tur kan leda till skador på 
byggnader om det växer nära. Den höjda temperaturen gynnar även skadedjur på så 
vis att de ges utrymme att ha fler reproduktionscykler. Detta gör att skadeinsekter 
kan sprida sig i större utbredning och på så vis utgöra en större skada. Dessa 
faktorer kan även leda till att det kommer nya arter som kommer vara svåra att 
bekämpa (SMHI, 2015b). Störst påverkan kommer märkas i områden där 
temperaturen överstiger nollstrecket längre perioder av året. Vid minusgrader är de 
biologiska organismerna helt inaktiva men så fort det blir plusgrader börjar de bryta 
ned byggnader (Haugen & Mattsson, 2011). 
 Då vatten övergår till fast fas och fryser till is expanderar det med 9% 
(Nationalencyklopedin, 2015d). Med ett blötare och mildare klimat vintertid kan detta 
leda till problem. Vatten tar sig in och fyller sprickor där det vid minusgrader fryser, 
expanderar och orsakar frostsprängning. Detta sker främst när temperaturen pendlar 
runt nollstrecket. Frostsprängning kan leda till större sprickbildningar (Länsstyrelsen 
Värmland, 2012). Mineral och bergarter löses inte upp i helt neutralt vatten. Bara en 
liten mängd syra ökar dock den vittrande kraften drastiskt. Detta är fallet för 
nederbörd, som i regel är sur. Processen är naturlig och uppkommer av att bl.a. 
koldioxid löses i regndropparna och bildar kolsyra. Ju mer koldioxid som löses i 
regndropparna, desto mer vittrande blir regnet (Tarbuck m.fl., 2011). Förbränning av 
fossila bränslen är en av källorna till koldioxid i atmosfären och som kan resultera i 
en försurning av nederbörden. !!!!
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3. Områdesbeskrivning 
3.1 Landskapsutvecklingen i Uppsala 
Landskapet i Uppsala är starkt påverkat av den senaste istiden, Weichsel. Weichsel 
började sin utbredning för ungefär 115 000 år sedan och bestod därefter av flera 
stadialer, kallperioder och interstadialer, värmeperioder. För ungefär 70 000 år sedan 
nådde isen Uppland, ett område som sedan tros ha varit täckt av is fram till 
Weichsels avsmältning ca 50 000 år senare. Vid isens maximala utbredning var den 
3-4 km tjock och årsmedeltemperaturen var ungefär 10°C under dagens 
årsmedeltemperatur, detta tros ha skett för ungefär 20 000 år sen. För lite mer än 10 
000 år sedan började delar av Uppland för första gången efter Weichsel att synas 
ovan havsytan tack vare landhöjningen. Ur ett geologiskt perspektiv är landskapet i 
Uppsala alltså relativt ungt. Innan avsmältningen har isen i sin rörelse över 
landskapet hunnit påverka det stort genom att plocka med sig allt i sin väg, från 
lerpartiklar till block med en storlek av flera tiotals meter. Under transporten nöttes 
sedan de större partiklarna ned ännu mer mot varandra eller mot berggrunden. Vid 
avsmältningen av isen släppte den sedan ifrån sig det material som den transporterat 
med sig. De större partiklarna avsattes antingen direkt som morän eller så fördes de 
vidare av vatten med högre energi, i så kallade isälvar, och avsattes istället där 
vattnets hastighet avtog. På detta sätt bildades de rullstensåsar vi idag har, bland 
annat Uppsalaåsen. De minsta partiklarna färdades istället mycket längre ut i havet 
och avsattes som glaciala sediment, t.ex. som glaciallera (Heijkenskjöld, 2001). Efter 
att isen smält undan skedde en landhöjning i allt större utsträckning, detta gjorde att 
tidigare avsatta sediment nu omarbetades och omlagrades av vågornas påverkan. 
Dessa avsattes sedan som postglaciala sediment, som till exempel postglaciala leror 
och svallsediment (Möller, 1993). !
3.2 Jordarterna i Uppsala  
3.2.1 Uppsala stadskärna 
Kring Uppsala finns många av Sveriges vanligaste jordarter representerade. 
Topografin i landskapet har stor betydelse för var och i vilken utsträckning de olika 
jordarterna finns (Järnefors,1958). Uppsala stadskärna domineras av glaciala- och 
postglaciala leror, där den postglaciala leran är mest dominerande. De glaciala 
lerorna finns på platser som ligger lite högre i landskapet. Anledningen till detta kan 
vara att dessa platser blivit påverkade av det hav som täckte Uppsala efter senaste 
istiden, så att den överliggande postglaciala leran svallats bort och blottat den 
underliggande glaciala leran. Ett annat alternativ är att den postglacial leran aldrig 
avsattes på platsen. I de lägre liggande områdena finns den postglaciala leran. De 
mest centrala delarna av Uppsala ligger i just lägre liggande områden, som i en 
sänka, alltså domineras centrala Uppsala av postglaciala leror. Den mest markanta 
landskapsformen i Uppsala är Uppsalaåsen som sträcker sig i nordsydlig riktning rakt 
genom staden och parallellt med Fyrisån. Uppsalaåsen består av, som nämnt i 
stycket ovan, isälvsmaterial. Om Uppsalaåsen representerar den högsta 
landskapsformen, representerar Fyrisån å andra sidan de lägst liggande områdena i 
landskapet (SGU,1992). 
 Söder om de bebyggda delarna av Uppsala stadskärna och öster om 
Uppsalaåsen, i höjd med Kungsängen, finns en del svämsediment. Väster om 
Uppsalaåsen, i höjd med Stadsskogen finner man huvudsakligen sand. Även detta 
område har påverkats av vågor från det hav som täckte Uppsala, så att de mindre 
lerpartiklarna förts bort från området medan de större sandpartiklarna svallats ur och 
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avsatts närmare sitt ursprung. Då Uppsala stadskärna ligger relativt lågt beläget 
jämfört med omgivande landskap finns det väldigt få platser med synlig morän. För 
att finna morän får man ta sig utåt, mot högre belägna platser som Sävja, Berthåga 
och Gottsunda. Här har moränen blottats av vågornas påverkan (SGU,1992). 
 I Uppsala stadskärna måste man dock ta hänsyn till att många ytor är 
hårdlagda av asfalt och sten. Detta gör att ytan inte beter sig som underliggande 
jordarter. Jordarternas karaktär har därför en mindre betydelse här än för de 
områden med mindre bebyggelse och mer naturlig mark i form av skogs- och 
åkermark. Hårdlagda ytor leder till mer ytavrinning och mindre infiltration av vatten. 

3.2.2 Hågadalen 
Det valda området sträcker sig lite utanför det område som innefattas inom 
Hågadalen, mest i öst där det valda området sträcker sig förbi Norby. Området 
domineras av berg i dagen. Även mosse- och kärrmark är väl representerade. En del 
morän finns i området, både sandig-moig och grusig-sandig. Överlag är moränen 
blockrik samt storblockig. Områden med morän är ofta skogsmark. När det kommer 
till finkorniga jordarter är glaciallera den dominerande jordarten (SGU,1991). Likt 
Uppsala stadskärna hittar man den postglaciala leran i de lägst belägna områdena, 
som i detta område är längs med Hågaån. Ser man till en äldre jordartskarta (SGU,
1956) är även svämlera markerat vid ett område längs Hågaån som inte finns med 
på den nyare jordartskartan (SGU, 1992). Däremot finner man svämsediment längs 
Hågaån i höjd med Kvarnbo på båda kartorna. Den postglaciala leran finns även 
utspridd i området, likt den glaciala leran. Lerjordar används ofta som åkermark, 
vilket är fallet utmed stora delar av Hågaån. Ett tunt ytlager av torv finns även det i 
stora delar av området. Sydväst i området finns en länga av isälvsmaterial (SGU,
1991). Till slut finns det en del sand i östra delen av området, vid Malma, som även 
är samma område av sand som finns med i kartan för Uppsala stadskärna (SGU,
1992). !
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Bild 1. Fyrisån i Uppsala stadskärna 



 

3.2.3 Vallsgärde 
Vallsgärde, eller Valsgärde, ligger ca 7 km norr om Uppsala. Området är beläget 
längs med Fyrisån och utgörs bl.a. av ett gravfält i de norra delarna (Uppsala 
universitet, 2015). Det valda området sträcker sig från Ulva i söder till Vallsgärde i 
norr. Fyrisån kröker sig inom detta område och har till en början en väst-sydöstlig 
riktning för att sedan få en nord-sydlig riktning. Området består till största del av 
skogs- och åkermark. Den dominerande och mest utbredda jordarten i området är 
postglacial lera. Det finns även en del glaciallera, men som man huvudsakligen hittar 
i närheten av höjder i landskapet. Höjderna utgörs till största del av isälvsmaterial. 
Vid Skediga är isälvsmaterialet av sandig karaktär och med en ryggform. Det finns 
även höjder söder om Fyrisån i de södra delarna av området som består av berg i 
dagen omgivet av morän.  
 Vid Ärna gård består en av höjderna av sand. Längs med Fyrisån, som 
är lägst beläget i landskapet, finns även en del svämsediment. Dessa återfinns vid 
Ulva i väst och Ensta i norr. Men en betydande del svämsediment finns att hitta i 
kröken av Fyrisån, vid Storvad. Även i detta område, precis som i Uppsala 
stadskärna finner man de finkornigare jordarterna i sänkorna och de grövre 
jordarterna lite högre upp i landskapet på höjder. Längs med Fyrisån, söder om Ulva, 
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Bild 2. Hågaån, i närheten av Håga bro 



på den postglaciala leran finns skredärr. Dessa indikerar att Fyrisån har skredat förr 
(SGU,1992). 

4. Metod 
Arbetet består av två delar, dels en del genomförd i ArcGIS och dels en skriven 
rapport inom ämnet. Kartor har producerats i ArcGIS, där redan insamlad data 
kopplats ihop till ett nytt skikt vilket visualiseras i kartor. På kartorna visas 
kulturmiljöerna tillsammans med underliggande jordartslager från SGU, 
översvämningskartering från MSB samt Lantmäteriets fastighetskarta. Ett skikt med 
nederbördsdata från SMHIs klimatanalys har använts men valdes att inte visas i de 
slutgiltiga kartorna då förändringen var densamma över alla områden. Denna 
information redovisas i bilaga 4. Relevant information har samlats in om berörda 
kulturmiljöer från Riksantikvarieämbetets fornsök och har sedan sammanställts i en 
tabell. Informationssökning har skett i kartor, artiklar, böcker, på internet och genom 
samtal med personer med kunskap inom området. 
 Arbetet började med att i ArcGIS samla information om de kulturmiljöer 
som finns inom de valda områdena. Med hjälp av MSBs översvämningskartering har 
kulturmiljöer som påverkas av översvämningar manuellt markerats och färgkodats. 
Därefter har en shapefil skapats med denna information. Kartor, GIS-skikt och 
shapefiler har anpassats efter Länsstyrelsens system.  
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Bild 3. Valda områden med 
översvämningskartering, jordarter och 
kulturmiljöer



 Avgränsningen för Uppsala stadskärna har utgått från kulturmiljöer som 
kan påverkas av översvämningar vid Fyrisån utifrån översvämningskarteringen, men 
utökats något för en mer representativ bild av Uppsala stadskärna. Avgränsningen i 
Hågadalen har gjorts med hänsyn till att få en representativ bild och inkludera alla 
typer av jordarter inom området. I Hågadalen rinner inte Fyrisån, utan istället 
Hågaån, vilken dock inte är karterad för översvämningar. Slutligen gjordes 
avgränsningen vid Vallsgärde för att täcka de kulturmiljöer som ligger i området, och i 
anknytning till Fyrisån. I området för Uppsala stadskärna och Vallsgärde har en 
klassificering av riskerna av olika flöden av översvämningar för kulturmiljöerna tagits 
fram. Resultatet från arbetet i ArcGIS har sedan analyserats för att bedöma hur 
kulturmiljöerna kan komma att påverkas av klimatförändringarna. För att utesluta att 
relevanta områden inte missats att undersökas har översvämningskarteringen längs 
Fyrisån, från Vattholma i norr till Fyrisåns utlopp i Mälaren, följts för att se om det 
finns områden där kulturmiljöer är i riskzonen för översvämningar. Även om det finns 
kulturmiljöer utanför valda områden anses de valda områdena vara representativa då 
de flesta jordarter finns representerade, både större och mindre vattendrag, 
stadsmiljö och skogs- och åkermark samt även de flesta olika kulturmiljöer finns 
representerade. De valda områdena anses alltså vara representativa för riskerna 
kring översvämningar och nederbörd för kulturmiljöer ur arbetets aspekter. 
Kulturmiljöer som inte anses påverkas av klimatet, t.ex. föremål som nu står på 
museum eller en berättelse om en plats, har markerats gråa i tabellen (bilaga 4) och 
inte ingått i fortsatt arbete. Färgkodning har i övrigt gjorts efter den jordart som 
kulturmiljön befinner sig på, i överensstämmelse med gällande praxis. Dokumentet 
redovisar information från dels kartunderlaget, dels Riksantikvarieämbetets 
forlämningssök (RAÄ, 2015). Informationen har valts ut efter vad som ansetts 
relevant för denna studie. Kulturmiljöerna har riskbedömts utefter vilket flöde de 
påverkas av. De som påverkas av ett 50-årsflöde har fått en röd markering i kartorna, 
dessa kommer alltså påverkas av alla tre undersökta flöden, i och med att 50-
årsflödet är det lägsta flödet. Dessa kulturmiljöer har bedömts vara i den värsta 
riskzonen för att påverkas av översvämningar. De kulturmiljöer som översvämmas av 
100-årsflödet har fått en orange markering. För de kulturmiljöer som ligger inom det 
högsta beräknade flödet har en gul markering gjorts då dessa enbart kommer 
påverkas av detta flöde och inte anses ha något större hot mot sig. En grå markering 
har gjorts för kulturmiljöer som inte påverkas av något av de undersökta flödena. 
Översvämningskarteringens 200-årsflöde inkluderas inte i arbetet, i enlighet med 
Länsstyrelsens användning av karteringen. Förändringen i nederbörd över områdena 
har inte inkluderats i kartorna (bilaga 1-3) då de inte bedömdes tillföra något i och 
med att resultatet var detsamma över alla områden. Nederbörsförändringarna 
redovisas därför endast i exceldokumentet (bilaga 4).  
 Konsekvensanalysen över hur kulturmiljöer kan komma att påverkas av 
klimatförändringar har gjorts utifrån den information som återfinns i denna rapports 
bakgrundsdel. Fokus har legat på hur marken kommer påverkas av 
klimatförändringarna och hur detta kan påverka bevarandet av kulturmiljöerna på 
platsen. För att kulturmiljöerna ska kunna illustreras väl på en karta har punkterna 
gjorts större än kulturmiljöns verkliga storlek. Detta gör att färgkodning och 
översvämningskartering kan uppfattas att inte stämma överens. Detta är dock enbart 
p.g.a. skalan på kartan. För mer detaljerad information se bilaga 4. !!
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5. Resultat 
Resultaten av studien redovisas i sin helhet i bilaga 1-4. I tabell 1 följer en 
sammanställning, från bilaga 4, av kulturmiljöer som bedöms vara utsatta för 
översvämningar i ett förändrat klimat. Det är 17 av de undersökta kulturmiljöerna som 
kommer påverkas. Kartorna (bilaga 1-3) visar kulturmiljöer inom valda områden, 
översvämningskartering samt jordarternas utbredning. Kulturmiljöer som kommer 
påverkas av framtida översvämningar har i kartorna färgkodats efter vilket flöde de 
påverkas av; 50-årsflöde (röd), 100-årsflöde (orange) samt högsta beräknade flöde 
(gul). Gällande nederbörd kommer ökningen se likadan ut över alla undersökta 
områden (SMHI, 2013), se bilaga 4. Jämfört med referensperioden kommer 
årsmedelnederbörden öka med 45-60 mm till 2050 och med 105-120 mm fram till 
2098.  
 Översvämningskarteringen visar att redan vid ett 50-årsflöde kommer 
stora områden i Uppsala stadskärna översvämmas. De främre delarna av Luthagen 
längs Fyrisån samt kvarteren kring polishuset kommer drabbas (bilaga 1). Vattnet 
kommer  översvämma kulturmiljöerna Upplandsmuseét och Walmstedtska gården på 
åns västra sida och Linnéträdgården på den östra. Luthagens Livs klarar sig precis 
från att översvämmas av ett 50-årsflöde. Vid ett 100-årsflöde översvämmas samma 
områden som vid ett 50-årsflöde och mer därtill. Delar av Höganäs kommer 
översvämmas samt kvarteren kring Lindvalls kaffe. Den kulturmiljö som påverkas av 
ett 100-årsflöde är Västgöta nationshus. Om ett högsta beräknade flöde inträffar 
översvämmas större delarna av Uppsala stadskärna, framförallt de östra delarna då 
dessa ligger lägre. I stadskärnan finns majoriteten av kulturmiljöerna, där ligger 
också 16 av de 17 kulturmiljöer som påverkas av översvämningar. Många av 
kulturmiljöerna i Uppsala stadskärna ligger på isälvsmaterial vilket indikerar höjder i 
landskapet och kommer därav inte påverkas av översvämningar.  
 För området i Hågadalen finns ingen översvämningskartering gjord, 
kartan (bilaga 2) visar därför endast jordarter och kulturmiljöer. Hågaån finns i 
området, men ingen av kulturmiljöerna ligger i närheten av den. De allra flesta ligger 
lite högre i landskapet, på morän eller berg i dagen. Det finns svämsediment 
utmarkerat på kartorna, men inte på platser där det finns kulturmiljöer.  
 Området Vallsgärde kommer inte översvämmas nämnvärt, varken av 
100-årsflöde eller det högsta beräknade flödet (bilaga 3). Två kulturmiljöer i detta 
område kommer enligt kartan påverkas av ett 100-årsflöde, dock finns endast en av 
dessa på plats då den ena är förstörd och bortförd från platsen. Som synes på kartan 
ligger några av kulturmiljöerna väldigt nära Fyrisån, men de kommer ändå inte 
påverkas av översvämningar då de ligger på höjder. Majoriteten av kulturmiljöerna 
ligger på höjder och på säkert avstånd från Fyrisån.  !!!!!!!!!!!!!
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Tabell 1. Kulturmiljöer som kommer påverkas av översvämningar 
ID Typ av 

kulturmiljö
Information Jordart Översvämning

513;1 Vadställe Svämsediment 50-årsflöde

503;1 Minnesmärke/
minnessten

Bronsstaty på 
svart bergart

Postglacial lera 50-årsflöde

44;2 Statligt 
byggnadsminne

Stenbyggnad 
med puts, 
snickerier och 
plåttak. 
Linnéträdgård
en

Postglacial lera 50-årsflöde

52;1 Statligt 
byggnadsminne

Stenhus med 
puts och 
snickerier, 
plåttak. 
Laboratorium 
Chemicum

Glaciallera 50-årsflöde

93;1 Sammanförda 
lämningar

Tvåvånings 
timmerhus. 
Walmstedtska 
gården

Postglacial lera 50-årsflöde

93;1 Sammanförda 
lämningar

Tvåvånings 
timmerhus. 
Walmstedtska 
gården

Postglacial lera 50-årsflöde

93;1 Sammanförda 
lämningar

Tvåvånings 
timmerhus. 
Walmstedtska 
gården

Postglacial lera 50-årsflöde

97;1 Runristning Granit Postglacial lera 50-årsflöde

21;1 Källa med 
tradition

Sankt Eriks 
källa

Isälvssediment 50-årsflöde

42;4 Statligt 
byggnadsminne

Vitputsat 
stenhus, 
magasin av 
trä. 
Upplandsmus
eet.

Isälvssediment 50-årsflöde

42;2 Statligt 
byggnadsminne

Vitputsat 
stenhus, 
magasin av 
trä. 
Upplandsmus
eet.

Isälvssediment 50-årsflöde
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6. Diskussion 
Överlag ligger väldigt många av kulturmiljöerna i Hågadalen och Vallsgärde lite högre 
upp i landskapet. Dessa platser låg lägre i landskapet när de uppfördes men i och 
med landhöjningen har de fått en högre position i landskapet och nya områden har 
blivit de lägsta punkterna. Landhöjningen har därmed blivit räddningen från 
översvämningar för många av kulturmiljöerna. I Uppsala stadskärna syns inte en 
sådan trend, här ligger många av kulturmiljöerna centrerade kring Fyrisån, en av de 
lägsta punkterna i terrängen. Att Uppsala stadskärna skiljer sig åt i den aspekten 
skulle kunna ha att göra med att de kulturmiljöerna överlag är yngre, och därför inte 
påverkats under lika lång tid av landhöjningen.  
 I diskussionen kring risker av översvämningar är det viktigt att se till 
processerna kring en översvämning. En översvämning är ett snabbt förlopp, där 
skador uppkommer hastigt och kan bli förödande väldigt fort. Till detta måste man 
också räkna in översvämningars sekundära effekter och den kedja av händelser som 
innebär att de kan ge upphov till problematik kopplat till fuktskador och instabilitet i 
marken. Som nämnt ovan ändras egenskaperna för jordarter då de är torra, jämfört 
med när de är blöta. Med fuktigare vintrar och torrare somrar som är effekter av 
klimatförändringarna kan man tänka sig att egenskaperna för jordarterna, framförallt 
leran, kommer förändras mer frekvent än idag. Även om leran i Uppsala inte är en 
svällande lera så expanderar den lite när den vattenmättas. När vattnet sedan 
dräneras ur marken sjunker leran ihop lite vilket kan skapa sättningar i byggda 
kulturmiljöer. Små sprickor kan då bildas i fasaden, vilka kan bli större med tiden men 
också ge upphov till saltkristallation, frostsprängning och andra fuktskador.  
 När lera vattenmättas blir den också mer instabil vilket kan leda till att 
föremål på leran, så som runstenar, sjunker ned eller faller omkull. Leran i Uppsala 

42;3 Statligt 
byggnadsminne

Vitputsat 
stenhus, 
magasin av 
trä. 
Upplandsmus
eet.

Isälvssediment 50-årsflöde

44;1 Statligt 
byggnadsminne

Stenhus med 
puts. 
Linnéträdgård
en

Postglacial lera 50-årsflöde

510;1 Byggnadsminne Stenhus med 
puts och 
snickerier. 
Västgöta 
nation.

Postglacial lera 100-årsflöde

522;1 Gravklot Sten Postglacial lera Högsta 
beräknade 
flöde

38;1 Vägmärke, 
milstolpe

Gjutjärn på 
någon typ av 
stenblock

Postglacial lera Högsta 
beräknade 
flöde

543;1 Runristning - Postglacial lera 100-årsflöde
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har dock bra aggregatstruktur och är därför lättdränerad. Detta minskar risker för 
konsekvenser av ökade flöden. Vatten kommer kunna dräneras ur leran relativt bra 
vilket minskar risken för en vattenmättad instabil lera. Man kan dock tänka sig att 
små skred kan ske längs Fyrisån, där desto brantare kanter leder till desto större risk. 
I Vallsgärde (bilaga 3) och precis utanför området, finns skredärr, vilka indikerar att 
Fyrisån där har en benägenhet att skreda. Det är visserligen få av kulturmiljöerna i 
Vallsgärde som ligger nära ån, men för de som gör det kan detta vara en risk för 
bevarandet. För att få en säkrare bild bör dock mer detaljerade undersökningar göras 
på platsen.  
 Osorterade och/eller grövre jordarter, t.ex. morän, sand och 
isälvsmaterial, bedöms inte påverkas på samma sätt av översvämningar och 
nederbörd som finkornigare, sorterade jordarter. De dräneras fort och blir inte 
vattenmättade på samma sätt som en finkornig jord. Om dessa jordar skulle mättas 
så uppstår ändå inte samma problematik med instabilitet i och med att dessa 
fraktioner inte kan suspenderas i vatten på samma sätt. Alla kulturmiljöer, även de 
som inte kommer påverkas direkt av översvämningar, kommer utsättas för större 
mängder vatten i och med den ökade nederbörden. Det kan leda till en ökad 
ytavrinning och därigenom ökad yterosion av finkorniga fraktioner, vilket kan bli ett 
problem för kulturmiljöer med låg höjd. Kulturmiljöer kan täckas över av 
sedimentflöden eller förflyttas av flöden. Ytavrinning kan också bildas om 
nederbörden är så intensiv att den täpper till marken. Finkorniga jordar kan också 
vattenmättas vid stora mängder nederbörd. Det resonemang som diskuteras ovan 
om översvämningar kan då antas gälla angående lerorna i Uppsala. De är dock 
relativt lättdränerade och är därför svårare att vattenmätta än andra leror. Gällande 
grövre jordar, t.ex. morän och isälvsmaterial, kommer dessa inte påverkas nämnvärt 
av en ökad nederbörd. Infiltrationen i dessa jordarter är relativt hög och de dräneras 
snabbt. Om jorden ändå blir mättad uppstår inte samma instabilitet som för finkorniga 
jordar. En ökad nederbörd kan dock på andra sätt vara negativt för bevarandet av 
kulturmiljöerna. I och med större mängder fukt och vatten i omlopp påskyndas 
problematik kring saltkristallation, frostsprängning och biologisk nedbrytning. Då 
vegetationsperioden kommer förlängas gynnar även detta den biologiska 
nedbrytningen då tillväxtperioderna förlängs. För kulturmiljöer av sten kan man tänka 
sig att vittring kopplat till surt regn kan bli ett större problem, både p.g.a. en ökad 
nederbörd och p.g.a. surare regn.  
 Den stora mängden hårdlagda ytor i Uppsala stadskärna som hindrar 
vatten från att infiltrera ned i den underliggande jorden kan vara både positivt och 
negativt för bevarandet av kulturmiljöer. Det positiva är att vattnet leds bort istället för 
att infiltrera ned i jorden, som mestadels består av lera, vilket skulle påverka dess 
egenskaper och bl.a. göra den instabil. Det negativa är att vatten kan bli stillastående 
längre perioder och därmed utsätta kulturmiljöer för fuktskador och dylikt. Detta 
vatten blir då vad vi kallar dagvatten. Hantering av dagvatten är grundläggande för 
att kunna hantera översvämningar i en stadsmiljö. Detta är dock inget problem i 
områdena Hågadalen och Vallsgärde i och med att de i stort sätt enbart består av 
skogs- och åkermark. !
6.1 Uppsala stadskärna 
Uppsala stadskärna är det område där det finns flest kulturmiljöer som kommer 
påverkas av översvämningar. Många av kulturmiljöerna ligger väldigt nära Fyrisån 
och utgörs av byggnader som är av den typen som påverkas av vatten och väder. De 
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kulturmiljöer som består av trä, Walmstedtska gården, kommer påverkas mest av 
översvämningar då trä i större grad än sten tar skada av ökad mängd fukt. Dessa 
byggnader är belägna precis bredvid Fyrisån och de står på lera. Dessa faktorer kan 
göra situationen ännu svårare vid en översvämning, i och med att vattnet har svårare 
att infiltrera.   
 Resterande byggnader inom riskzonen i Uppsala stadskärna är av sten 
med puts. Risken för saltkristallation på fasader kommer, som nämnt ovan, öka med 
ökad nederbörd. Vissa av byggnaderna, Upplandsmuseét, är belägna på 
isälvsmaterial medan de andra är belägna på lera. Troligtvis kommer vatten lättare 
kunna infiltrera i isälvsmaterialet än i leran p.g.a. de större kornstorlekarna.  
 De övriga kulturmiljöerna i Uppsala stadskärna som är av sten och 
utgörs av minnesmärken, runristningar och statyer, kommer förmodligen inte 
påverkas i någon större grad av översvämningar. De flesta av dessa står på lera, 
förutom St Eriks källa som står på isälvsmaterial. Detta kan ha en betydelse för hur 
länge objekten utsätts för vatten vid en översvämning, då isälvsmaterial som nämnt 
ovan har en snabbare infiltration av vatten. En ökad nederbörd skulle dock kunna 
leda till att vittringen av bergarten går snabbare.  

6.2 Hågadalen 
Då detta område inte ligger längs med Fyrisån kommer kulturmiljöerna här inte 
riskera att översvämmas som de i Uppsala stadskärna och Vallsgärde. I detta 
område finns istället Hågaån, men ingen kartläggning har gjorts över hur höga 
flödena kan bli här. På jordartskartan finns dock svämsediment utmarkerat vilket 
indikerar att Hågaån har svämmat över tidigare. Olika kartor har olika mycket 
svämsediment men ingen av kartorna har svämsediment utmarkerat där en 
kulturmiljö finns. Hur översvämningar av Hågaån kommer se ut i framtiden går därför 
inte att förutspå utan djupare studier. Hågaån är dock mycket mindre än Fyrisån och 
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borde därför inte utgöra lika stor problematik med översvämningar som Fyrisån. 
Hågaån har också mycket större förutsättningar att erodera sig bredare och djupare i 
och med att den går genom naturlig terräng och inte är reglerad som Fyrisån i 
Uppsala stadskärna. En successiv ökning av det genomsnittliga flödet i Hågaån 
borde därför regleras med mer erosion snarare än att bli en översvämningsrisk. 
Risken kvarstår dock att ett exceptionellt högt flöde skulle kunna uppkomma och leda 
till en översvämning.  
 Flera av kulturmiljöerna ligger på berg i dagen, dels runristningar direkt i 
berget eller föremål placerade på berg. Berg i dagen indikerar ofta lite högre lägen i 
terrängen, så troligen kommer nederbörd som faller där fort rinna av ner mot lägre 
delar av terrängen där det kan infiltrera. Många av kulturmiljöerna är även placerade 
på morän. Morän är en jordart som är tämligen rik på porer där vatten lätt kan 
infiltrera. Nederbörd som faller här kommer förmodligen därför försvinna vidare 
relativt snabbt. Annars finns många av kulturmiljöerna på lera, i dessa områden kan 
slutsater dras likt ovan diskussioner. En av kulturmiljöerna befinner sig i ett kärr. Dock 
visar mer information om kulturmiljön att den ligger på ett bergskrön, och kommer 
därför inte påverkas av kärret. 
 Överlag är kulturmiljöerna i området av sten, som även finns på höjder. 
Dessa kan påverkas av ett förändrat klimat med en ökad och förmodligen surare 
nederbörd. Till följd av detta kan regnet i framtiden ha en större vittrande effekt på 
kulturmiljöer av sten. Utöver det kommer kulturmiljöerna i området inte påverkas 
avsevärt mer av klimatförändringarna jämfört med hur de påverkas av dagens klimat.  
 Hela Hågadalen är ett landskap med mycket växtlighet som påskyndar 
infiltrationen ytterligare. Den stora mängden växtlighet gör även att påverkan från 
intensiv korttidsnederbörd mildras, vilket gör att detta inte borde utgöra en betydande 
risk i området. Om ytavrinning ändå skulle ske, p.g.a. att vatten inte kan infiltrera, 
borde vattnet ändå fort kunna röra sig mot den lägsta punkten i terrängen som är 
Hågaån.  !
6.3 Vallsgärde 
I området Vallsgärde finns två kulturmiljöer som ligger inom översvämningsområdet. 
En av dem är en runristning och en annan är ett gränsmärke som är förstört och 
borta från platsen. Runristningen påverkas av ett 100-årsflöde och det högsta 
beräknade flödet. Huruvida denna också påverkas av ett 50-årsflöde finns det ingen 
information om då det, som nämnt ovan, inte är karterat för det flödet. Runristningen 
står på lera och väldigt lågt i landskapet så vid en översvämning kommer objektet 
förmodligen stå i stillastående vatten en period då infiltrationen kan bli ett problem. 
 Enligt kartorna finns det svämsediment i ganska stor grad utmed Fyrisån, 
dock förutspår man ingen större översvämning i området. Antigen kan detta ses om 
en förändring i flödet av ån eller som en felkälla i karteringen av översvämningarna. 
Dock finns det ingen kulturmiljö inom områdena med svämsediment, då de flesta 
ligger på högre höjder i landskapet. De skredärr som finns utmed Fyrisån indikerar 
att den här delen av Fyrisån har en benägenhet att skreda. Men även om det skulle 
hända finns inga kulturmiljöer i närheten som skulle kunna påverkas. 
 Likt Hågadalen är Vallsgärde ett naturligt landskap där påverkan av 
nederbörd borde vara liten då infiltration inte borde vara ett problem i områdena med 
morän och isälvsmaterial. En riskfaktor kan dock ses i att mer surt regn faller och 
snabbar på vittringsprocessen på berg och kulturmiljöer av sten. !
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6.4 Avslutande diskussion 
Överlag kommer inte klimatförändringarna påverka de geologiska aspekterna för 
bevarandet av kulturmiljöer nämnvärt. Trots detta är detta arbete inte utan 
signifikans. Klimatanpassning är ett relativt outforskat område överlag, i synnerhet 
kombinationen klimatanpassning och kulturmiljöer. Det är viktigt att skapa sig stor 
förståelse och kunskap om kommande klimatförändringar och dess effekter och detta 
arbete har varit ett steg på vägen mot detta. Föreliggande arbete skulle kunna 
användas som ett steg i att prioritera hur man ska arbeta gällande bevarandet av 
kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Här hanteras endast de geologiska aspekterna av 
ämnet och för att få en enhetlig bild behövs fler arbeten med andra fokus. Detta 
arbete har endast hanterat kulturmiljöer som är fasta lämningar. Detta innebär dock 
inte att dessa är de enda kulturmiljöer som kommer påverkas av 
klimatförändringarna. En kulturmiljö kan även vara en landskapsbild eller en tradition, 
vilka också kan påverkas av översvämningar och ökad nederbörd. Ett översvämmat 
landskap kan försvåra att en viss tradition kan utföras på en viss plats. Åtgärder för 
att förhindra och motverka konsekvenser av översvämningar kan leda till att en 
landskapsbild förstörs. För att få en helhetsbild över hur alla sorters kulturmiljöer 
kommer påverkas av klimatförändringar och hur dessa ska klimatanpassas måste 
flera olika kompetenser kombineras i framtida studier. !
7. Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras från detta arbete:  
• Marken kommer inte påverkas nämnvärt av klimatförändringarna. Små sättningar 

och skred kan dock uppkomma i lerjordar. 
• Markens egenskaper påverkar i vilken grad en kulturmiljö kommer påverkas av 

översvämningar och ökad nederbörd. 
• Bevarandet av kulturmiljöerna i de undersökta områdena kommer inte försvåras 

nämnvärt av beräknade översvämningar och en ökad nederbörd ur arbetets 
perspektiv. 

• 17 kulturmiljöer är i riskzonen för översvämningar från Fyrisån. 
• Av de undersökta områdena är Uppsala stadskärna det område där kulturmiljöer 

kommer drabbas hårdast. 
• Enskilda objekt, främst i Uppsala stadskärna, kan komma att påverkas negativt av 

översvämningar och ökad nederbörd. 
• Karaktären på kulturmiljön har inverkan på hur den kommer påverkas. !
8. Tackord  
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare, Karin Gustavsson på Länsstyrelsen i 
Uppsala län för all tid du har lagt ner i form av stöd och hjälp under arbetets gång. 
Tack för att du tog dig an och gav oss den här möjligheten. Tack också till 
länsstyrelsen i Uppsala län för att vi har fått göra detta arbete hos er. Vi vill även ge 
ett stort tack till vår handledare på institutionen för geovetenskaper, Magnus 
Hellqvist, för bra handledning och guidning genom denna process. Tack till Lena 
Krantz på Länsstyrelsen i Uppsala län för all välbehövlig hjälp i ArcGIS, samt Greta 
Hebel, Länsstyrelsen i Uppsala län, för stöttning och bollplank. Tack till Lars Hansen 
för ett väldigt givande och upplysande samtal om geoteknik. Tack till Beatrice 
Jägerup för korrekturläsning. Vi vill också tacka varandra för ett väl genomfört 
samarbete och stöd genom denna process. !
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! Kulturmiljö påverkad av 50-årsflöde

! Kulturmiljö påverkad av 100-årsflöde

! Kulturmiljö påverkad av högsta beräknade flöde

Avgränsningsområde

50-årsflöde

100-årsflöde

Högsta beräknade flöde

Fyllning

Torv (mosse)

Torv (kärr eller ospec.)

Svämsediment

Lergyttja--gyttjelera

Lera (postglacial)

Silt (postglacial)

Finsand (postglacial)

Sand (postglacial eller ospec.)

Grus (postglacial eller ospec.)

Lera (glacial)

Silt (glacial)

Isälvssediment, sand--block

Isälvssediment, finsand

Isälvssediment, sand

Morän, sandig eller morän ospec.

Morän, grusig

Morän med sorterade sediment (glacial)

Blockjord

Berg, urberg eller ospec.

Vatten

Krön på isälvsavlagring
bbbbbbbbbb Skredärr



Typ av kulturmiljö Terräng
Höjd över 

havet, 
min.max

Övrigt
50-

årsflöde
100-

årsflöde

Högsta 
beräknade 

flöde
2021-2050 2069-2098

513;1 Vadställe ålopp 10.10
Ställe där man går över ån, stenröjd 
botten Ja Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Svämsediment

503;1 Minnesmärke (minnessten) tomtmark i stadscentrum 10.10 Bronsstaty av Linné på svart bergart Ja Ja Ja
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

44;2 Statligt byggnadsminne parkmark i stadscentrum 5.0
Stenbyggnad med puts, snickerier och 
plåttak. Linnéträdgården Ja Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

52;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 10.0
Stenhus med puts och snickerier, 
plåttak. Laboratorium Chemicum Ja Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

93;1 Sammanförda lämningar tomtmark i stadscentrum 5.0
Walmstedtska gården, tre st tvåvånings 
timmerhus Ja Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

93;1 Sammanförda lämningar tomtmark i stadscentrum 5.0
Walmstedtska gården, tre st tvåvånings 
timmerhus Ja Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

93;1 Sammanförda lämningar tomtmark i stadscentrum 5.0
Walmstedtska gården, tre st tvåvånings 
timmerhus Ja Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

97;1 Runristning tomtmark i stadscentrum 10.0 Granit Ja Ja Ja
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

21;1 Källa med tradition
gatumark och park i 
stadscentrum 5.0 Sankt Eriks källa Ja Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

42;4 Statligt byggnadsminne
    

stadscentrum. 5.0
   

Vitputsat stenhus, magasin av trä Ja Ja Ja
 

mm/år
 

mm/år
 

(sand-block)

42;2 Statligt byggnadsminne
Tomtmark, intill å, i 
stadscentrum. 5.0

Akademikvarnen - Upplandsmuséet. 
Vitputsat stenhus, magasin av trä Ja Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

42;3 Statligt byggnadsminne
Tomtmark, intill å, i 
stadscentrum. 5.0

Akademikvarnen - Upplandsmuséet. 
Vitputsat stenhus, magasin av trä Ja Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

44;1 Statligt byggnadsminne parkmark i stadscentrum 5.0
Stenbyggnad med puts, snickerier och 
plåttak. Linnéträdgården Ja Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

510;1 Byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 5.5
Stenhus med puts och snickerier, 
Västgöta nation Ja Ja

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

522;1 Gravklot tomtmark i stadscentrum 5.0 Sten Ja
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

38;1 Vägmärke (milstolpe) gatumark 5.0 Gjutjärn på någon typ av stenblock Ja
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

518;1 Fornlämningsliknande lämning Bortschaktad
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

63;1 Obestämbar
Bortförd, finns nu på Upplandsmuséet. 
Kyrkoruin

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

96;1 Byggnadsminne, annan tomt - gatumark 5.0 Celsiusobservatoriet
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

65;1 Runristning parkmark i stadscentrum 5.5 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

66;1 Fyndplats 5.0
Runstensfragment av spräcklig rödaktig 
granit. Finns nu på Upplandsmuséet

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

19;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 5.0
Stenbyggnad + puts, Gotlands gamla 
nationshus

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

18;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 5.0 Tvåvånings stenhus + puts
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

17;1 Byggnad annan tomtmark i stadscentrum 5.0 Rådhuset, stenbyggnad + puts
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

16;1 Minnesmärke (minnessten) - 5.0 Brun porfyr, finns på Upplandsmuséet
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

45;3 Statligt byggnadsminne
Tomt- och gatumark i 
stadscentrum 5.0 Stenhus med puts och snickerier

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

45;2 Statligt byggnadsminne
Tomt- och gatumark i 
stadscentrum 5.0 Stenhus med puts och snickerier

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

45;1 Statligt byggnadsminne
Tomt- och gatumark i 
stadscentrum 5.0 Stenhus med puts och snickerier

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

12;2 Byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 5.0
Stenhus med puts och snickerier, och 
tegeltak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

12;1 Byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 5.0
Stenhus med puts och snickerier, och 
tegeltak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

11;7 Runristning
Parkmark SV om 
domkyrkan 5.0 Granit

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

11;5 Runristning
Parkmark SV om 
domkyrkan 5.0 Granit

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

11;4 Runristning
Parkmark SV om 
domkyrkan 5.0 Granit

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

11;2 Runristning
Parkmark SV om 
domkyrkan 5.0 Granit

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

11;3 Runristning
Parkmark SV om 
domkyrkan 5.0 Granit

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

11;1 Runristning
Parkmark SV om 
domkyrkan 5.0 Granit

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

11;6 Runristning
Parkmark SV om 
domkyrkan 5.0 Granit

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

505;1 Minnesmärke (minnessten) parkmark i stadscentrum 10.10 Brons
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

502;1 Runristning Inne i domkyrkan 10.10 Granit
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

501;2 Runristning Inne i domkyrkan 10.10 Granit
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

46;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 5.0
Stenhus med puts, snickerier och 
plåttak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

47;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 5.0
Stenhus med puts, snickerier och 
plåttak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

49;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 10.0 Ekermanska huset
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

92;1 Byggnadsminne
tomtmark i 
stadsbebyggelse 5.0

Stenhus med puts, snickerier och 
plåttak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

92;1 Byggnadsminne
tomtmark i 
stadsbebyggelse 5.0

Stenhus med puts, snickerier och 
plåttak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

8;1 Runristning parkmark i stadscentrum 10.0 Granit, runhöjd 7 cm
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

502;1 Minnesmärke parkmark i stadscentrum 15.0 Brons med bas av finare stensort
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

ID
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1;9 Övrigt parkmark i stadscentrum 15.0 Cementhäll med kopia av hällristning
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

1;8 Runristning parkmark i stadscentrum 15.0 Granit
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

1;7 Runristning parkmark i stadscentrum 15.0 Granit
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

1;2 Runristning parkmark i stadscentrum 15.0 Granit
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

1;1 Runristning parkmark i stadscentrum 15.0 Granit
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

1;4 Runristning parkmark i stadscentrum 15.0 Granit
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

1;3 Runristning parkmark i stadscentrum 15.0 Granit
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

1;5 Runristning parkmark i stadscentrum 15.0 Sandsten
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

1;6 Runristning parkmark i stadscentrum 15.0 Granit
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

7;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 20.0 Ljust tegel och sandsten
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

3;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 20.0 Stenhus med puts och snickerier
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

3;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 20.0 Stenhus med puts och snickerier
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

3;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 20.0 Stenhus med puts och snickerier
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

3;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 20.0 Stenhus med puts och snickerier
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

519;1 Hög

Högt parti av rullstensås 
(N-S). Torg i anslutning till 
kyrkobyggnader i 
stadscentrum. 10.0 Bortschaktad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

4;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 10.0
Stenhus med puts, snickerier och 
plåttak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

521;1 Plats med tradition

Högt, platåartat parti mot 
Ö av rullstensås (N-S). 
Torg i anslutning till 
domkyrkoplatsen. 15.0 På domkyrkoplatån

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

6;1 Minnesmärke (minnessten)
Parkmark - torg - i 
stadscentrum 10.0 Gråsten

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

5;1 Obestämbar Tomtmark, fd kyrkogård 10.0
Inhägnad grav bredvid Helga 
Trefaldighet kyrka

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

91;1 Byggnad annan tomtmark i stadscentrum 10.0 Källarvalv, Värmlandskällaren
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

516;1 Byggnadsminne stadscentrum 10.0

Tegelbyggnad med snickerier och 
tegeltak, Helga Trefaldighets 
församlingshem

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

100;1 Minnesmärke tomtmark i stadscentrum 10.0 Brons på stenblock av granit
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

638 Minnesmärke Slottsbacken, SV om slottet - Byst av Dag Hammarsköld
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

508;1 Fornlämningsliknande lämning

SV-sluttning av rullstensås 
(N-S). Parkmark i 
anslutning till 
stadsbebyggelse. 30.30 Förstörd

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

98;1 Minnesmärke tomtmark, slottsgård 35.0 Byst av Gustav Vasa, brons
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

528;1 Grav - uppgift om typ saknas - 0.0 Endast delvis undersökt
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-
block)/postglacial 

31;1 Vägmärke (milstolpe)
Flack parkmark intill väg, 
stadsbebyggelse 25.0 Gjutjärn

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

15;1 Minnesmärke
Skogsmark på krönet av 
en brant ås 35.0 Granitblock

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

54;2 Statligt byggnadsminne Sänka i ås, tomtmark 20.0 Uppsala hälsobrunn, timmerbyggnad
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

54;1 Statligt byggnadsminne Sänka i ås, tomtmark 20.0 Uppsala hälsobrunn, timmerbyggnad
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Postglacial 
lera/isälvsmaterial

67;1 Fyndplats Slät lerig åkermark 5.0 Fyndplats för järnsvärd
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

14;1 Minnesmärke
tomtmark - förgårdsmark 
till militärbyggnad 25.0 Minnessten

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

396;1 Minnesmärke

Tämligen en plan 
sandmark. Parkmark inom 
kasernområdet. 20.0 Minnessten

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

397;1 Minnesmärke

Tämligen plan sandmark. 
Skogsmark, tallskog intill 
parkeringsplats och 
grönområde. 20.0 Ljusgrå granit

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Sand (postglacial)

349;1 Fornlämningsliknande bildning
Tämligen flack sandmark V 
om rullstensås. Tallskog. 30.0 Avplanad och täckt med torv

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Sand (postglacial)

9;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 20.0
Carolina Rediviva, stenhus med puts 
och snickerier, plåttak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

50;1 Sammanförda lämningar tomtmark 20.0
Geijersgården. Timmerhus med 
snickerier och plåttak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

50;1 Sammanförda lämningar tomtmark 20.0
Geijersgården. Timmerhus med 
snickerier och plåttak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

50;1 Sammanförda lämningar tomtmark 20.0
Geijersgården. Timmerhus med 
snickerier och plåttak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

51;1 Statligt byggnadsminne tomtmark 20.0
Ihregården. Timmerhus med snickeier 
och tegeltak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

51;1 Statligt byggnadsminne tomtmark 20.0
Ihregården. Timmerhus med snickeier 
och tegeltak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

523;1 Boplatslämning övrig - 20.0 Bortschaktad
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

526;1 Plats med tradition - 15.0 Före detta marknadsplats
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

99;1 Minnesmärke parkmark 15.0
Brons, står på granitblock i Engelska 
parken

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

94;1 Byggnadsminne, annan
tomtmark i anslutning till 
parkanläggning 15.0 Stenhus med puts, plåttak

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

43;1 Statligt byggnadsminne parkmark 20.0 Stenhus med gulputsad fasad
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera



697 Boplatslämning övrig - - Ej undersökt
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

48;1 Statligt byggnadsminne tomtmark. Trädgård 20.0 Timmerhus, snickerier och tegeltak
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

53;1 Statligt byggnadsminne parkmark 15.0
Stenbyggnad med puts och plåt. 
Observatoriet

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

527;1 Bytomt/gårdstomt
Krönplatå av rullstensås 
(N-S). Stadscentrum. 20.0 Uppgift om försvunnen by, Ovanberga

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

520;1 Hög

V sluttningen av 
platåartat, brett parti av 
rullstensås (N-S). 
Brytzonen mellan 
kyrkogård och tomtmark i 
stadsbebyggelse. 15.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

525;1 Fornlämningsliknande lämning

Svag V-sluttning av 
rullstensås (N-S). 
Tomtmark i anslutning till 
parkmark och 
stadsbebyggelse. 25.0 Borttagna gravar

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

2;1 Statligt byggnadsminne tomtmark i stadscentrum 10.0
Tvåvånings stenhus + puts, 
gråsnickerier. Gustavianum

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Isälvssediment 
(sand-block)

583;1 Vägmärke (milstolpe) - 15.15 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

585;3 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

391;2 Gränsmärke

Moränplatå sluttande åt 
SSV. Igenväxande 
hagmark parklandskap. 
Blandskog företrädesvis 
lövträd. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

333;1 Fornlämningsliknande lämning
Moränsluttning, f d 
hagmark, nu parkmark. 30.0 Övertorvad. Bortschaktad? Förstörd

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

334;1 Fornlämningsliknande lämning
V-sluttning av skogsbeväxt 
moränhöjd. 15.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

335;1 Fornlämningslikande lämning Moränrygg med berg i dagen 15.0 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

340;1 Fornlämningslikande lämning
Moränholme med berg i 
dagen - hagmark. 30.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

366;1 Skärvstenshög
Moränrygg med berg i 
dagen omgiven av åker. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Postglacial 
lera/morän 

341;1 Gränsmärke
Svag moränsluttning åt 
SSÖ, tomtmark/vägkant. 30.0 Delvis övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Sand 

385;1 Hällristning
Berg i dagen, S-sluttning 
av förhöjning. Blandskog. 30.0 Skålgrop på berg i dagen

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

386;1 Skärvstenshög

Låg moränrygg ställvis 
berg i dagen invid flack 
lerdal. 20.0 Vilar på berghäll

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

369;2 Skärvstenshög

Moränrygg med berg i 
dagen, svag sluttning mot 
S. Igenväxande hagmark, 
blandskog. 25.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

370;1 Fornlämningsliknande lämning
Moränbunden förhöjning i 
åker. Åkerholme. 25.0 På sprängsten

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

393;1 Grav markerad med sten/block
Moränsluttning åt NNÖ. 
Dikesren intill hagmark. 25.0 Granit

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

337;1 Runristning 25.0 Runristning i häll
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

363;1 Grav markerad med sten/block

Moränplatå sluttande åt 
SSV. Igenväxande 
hagmark/parklandskap. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

385;2 Hällristning
Berg i dagen, S-sluttning 
av förhöjning. Blandskog. 30.0 Skålgrop på berg i dagen

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

363;2 Grav markerad med sten/block

Moränplatå sluttande åt 
SSV. Igenväxande 
hagmark/parklandskap. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

364;1 Runristning
Moränsluttning mot NV. 
Hagmark. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

366;2 Skärvstenshög
Moränrygg med berg i 
dagen omgiven av åker. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

367;1 Skärvstenshög
Trädgård, på låg 
moränrygg. 30.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

387;1 Skärvstenshög

SV-sluttning av 
moränhöjning ställvis berg 
i dagen intill flacklerdal. 
Igenväxande hagmark, 
blandskog. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

389;1 Skärvstenshög

    
sluttande lerdal. 
Åkerholme. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

367;3 Skärvstenshög
Trädgård, på låg 
moränrygg. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

368;1 Skärvstenshög

Låg moränförhöjning intill 
lerdal. F.d. åkerholme, nu 
impedimenti anslutning till 
tomtmark. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

337;1 Hällristning
Berghäll i moränsluttning 
ÖNÖ intill lerdal. Hagmark. 20.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

444;1 Gränsmärke
Krön på bergsrygg intill 
sumpmark. Skogsmark. 40.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Torv (kärr)

465;1 Fyndplats

   
moränavlagringar. 
Hagmark. 25.0 Skiffer

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

485;1 Bro Åker 10.0 Stenvarvsbro i gråsten
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

374;1 Stensättning

Skogsbeväxt, blockrik 
moränrygg, avsats åt NNÖ 
ovan lerdal. 35.0 Delvis övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

375;5 Grav markerad med sten/block

Lerdal moränavsats intill 
kanten N-sluttande lerdal. 
F.d. åkerholme i nu ej 
odlad åker. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

HÅGADALEN



358;2 Stensättning

Avsats och sluttning mot 
ÖSÖ-SÖ av moränhöjd 
ovan markerad lerdal. 
Hävdad hagmark. 25.0 Delvis övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

376;2 Gränsmärke
Högsta delen av bergparti i 
skogsmark 45.0 Stenblock

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

376;1 Gränsmärke
Högsta delen av bergparti i 
skogsmark 45.0 Stenblock

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

429;1 Stensättning

Krönet av bergshöjd Ö om 
smal sprickdal. 
Skogsmark, barrskog. 30.0 Delvis mossad, delvis övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

431;1 Skärvstenshög

Tomtmark. Låg 
moränförhöjning med berg 
i dagen 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

585;1 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

575;1 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

582;1 Hällristning 20.20 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

582;2 Hällristning 20.20 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

442;1 Gränsmärke
Avsats på bergsrygg. 
Skogsmark. 40.0 Röse

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

374;2 Stensättning

Skogsbeväxt, blockrik 
moränrygg, avsats åt NNÖ 
ovan lerdal. 35.0 Delvis övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

375;4 Stridsvärn

Lerdal moränavsats intill 
kanten N-sluttande lerdal. 
F.d. åkerholme i nu ej 
odlad åker. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

375;3 Skärvstenshög

Lerdal moränavsats intill 
kanten N-sluttande lerdal. 
F.d. åkerholme i nu ej 
odlad åker. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

357;3 Fornlämningslikande lämning

Bergsrygg, ställvis täckt av 
morän. Hagmark intill 
åkermark. 25.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

357;2 Fornlämningslikande lämning

Bergsrygg, ställvis täckt av 
morän. Hagmark intill 
åkermark. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

378;1 Hällristning

Krönet av låg berghäll. 
Åkerholme i kanten av 
lerdal. 15.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Berg i 
dagen/glacial lera

431;2 Skärvstenshög

Tomtmark. Låg 
moränförhöjning med berg 
i dagen. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

584;1 Hällristning 20.20 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

584;2 Hällristning 20.20 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

577;1 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

578;1 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Berg i 
dagen/glacial lera

579;2 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

172;2 Husgrund, historisk tid
Mindre bergsrygg i 
våtmark. Skogsmark 35.35

Byggt på berggrunden, på en holme i 
ett kärr

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

172;1 Gränsmärke
Nära krönet av bergsrygg. 
Skogsmark 35.35 Röse

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

390;1 Boplats

Kammen och NÖ-
sluttningen av låg 
moränrygg (NV-SÖ), 
ställvis medberg i dagen 20.0 Skärvstenar, övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

578;2 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

576;1 Hällristning 20.20 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

581;1 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

366;3 Skärvstenshög
Moränrygg med berg i 
dagen omgiven av åker. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

432;1 Gränsmärke
Avsats åt S på bergsrygg. 
Skogsmark, barrskog. 40.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Torv (kärr)

445;1 Gränsmärke
Avsats åt VSV på 
bergsrygg. Skogsmark. 40.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Glacial lera/berg 
i dagen

14;1 Gränsmärke
Avsats åt SV av bergrygg 
((N-S). Skogsmark. 45.0 Uppstaplade stenar

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

579;1 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

572;1 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Berg i 
dagen/morän 

367;2 Skärvstenshög
Trädgård, på låg 
moränrygg. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

440;1 Gränsmärke

Krönet av storblockig 
moränavlagrin. Skogsmark 
intill hygge. 35.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år

Postglacial lera, 
tunt torvtäcke

357;1 Fornlämningslikande lämning

Bergsrygg, ställvis täckt av 
morän. Hagmark intill 
åkermark. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

388;1 Lägenhetsbebyggelse
Moränsvacka NNÖ. Betad 
hagmark, blandskog. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

443;1 Gränsmärke
Moränsvacka. Sumpmark, 
skogsmark. 40.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

390;3 Skärvstenshög

  
sluttningen av låg 
moränrygg (NV-SÖ), 
ställvis medberg i dagen 
invid flack lerdal. 
Åkerholme. 20.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

578;3 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera



387;3 Skärvstenshög

SV-sluttning av 
moränhöjning ställvis berg 
i dagen intill flacklerdal. 
Igenväxande hagmark, 
blandskog. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

378;2 Hällristning

Krönet av låg berghäll. 
Åkerholme i kanten av 
lerdal. 15.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

387;2 Skärvstenshög

SV-sluttning av 
moränhöjning ställvis berg 
i dagen intill flacklerdal. 
Igenväxande hagmark, 
blandskog. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

585;2 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

574;1 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

573;1 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

338;1 Runristning

Kanten mot VSV-slänt av 
moränplatå med berg i 
dagen, Smalt impediment 
mellan hagmark och 
tomtmark. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

454;1 Lägenhetsbebyggelse

Moränsluttning åt SÖ intill 
berg i dagen i NÖ. 
Skogsmark igenväxande 
hagmark. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

391;1 Gränsmärke

   
SSV. Igenväxande 
hagmark parklandskap. 
Blandskog företrädesvis 
lövträd. 30.0 Granit

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

369;1 Skärvstenshög

Moränrygg med berg i 
dagen, svag sluttning mot 
S. Igenväxande hagmark, 
blandskog. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

366;5 Fornlämningsliknande lämning
Moränrygg med berg i 
dagen omgiven av åker. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

390;2 Skärvstenshög

  
sluttningen av låg 
moränrygg (NV-SÖ), 
ställvis medberg i dagen 
invid flack lerdal. 
Åkerholme. 20.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

441;1 Gränsmärke
S-sluttning av bergsrygg. 
Skogsmark. 40.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

360;1 Fornlämningsliknande lämning F.d Trädgård, nu hagmark. 25.0 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

377;1 Stensättning

Svag Ö-sluttning av 
moränrygg. Impediment 
intill väg. 30.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän, sandig

580;1 Hällristning 25.25 -
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

369;4 Skärvstenshög

Moränrygg med berg i 
dagen, svag sluttning mot 
S. Igenväxande hagmark, 
blandskog. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

369;3 Fornlämningsliknande lämning

Moränrygg med berg i 
dagen, svag sluttning mot 
S. Igenväxande hagmark, 
blandskog. 25.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

310;1 Stensättning

Krön av låg grushöjd. 
Impediment mellan ålopp 
och åkermark. Beväxt med 
enstaka tallar och enar. 20.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Isälvsmaterial

308;1 Hög

Krön av grushöjd intill 
brana åsluttning. 
Impediment mellan ålopp 20.0 Grav, i mitten av en grop

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Isälvsmaterial

397;2 Hög

Krön av låga förhöjningar, 
flack sedinert mark, 
Skogsmark (blandskog, 
impediment i åkermark. 25.0 Grav, i mitten av en grop

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Isälvssand

397;1 Stensättning

Krön av låga förhöjningar, 
flack sedinert mark, 
Skogsmark (blandskog, 
impediment i åkermark. 25.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Isälvssand

309;3 Stensättning

Flack sedimentmark i 
lerdal. Skogsmarks 
impediment i åkermark. 25.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Isälvssand

306;2 Fångstgrop

Kammen och sluttningar 
av låg grusrygg (NNV-SSÖ. 
NÖ delen öppenKammen 
och sluttningar av låg 
grusrygg (NNV-SSÖ). NÖ 
delen öppenhagmark i 
övrigt skogsmark, 
blandskog.hagmark i 
övrigt skogsmark, 
blandskog. I Ö kanten av 
mellersta delen av 
gravfältet är: Fångstgrop, 
11 m diam och 2-2,5 m dj. 
Den är omgiven av en vall 
30-40 m br och 0,1-0,3 m 
h. Beväxt med barr och 
lövträd. 25.0 Gravfält? Oklar beskrivning

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Isälvsmaterial

307;1 Stensättning

SSÖ kammkanten av 
grusrygg (NNV-SSÖ). 
Skogsmark, blandskog. 25.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Isälvsmaterial

Valsgärde 



307;2 Stensättning

SSÖ kammkanten av 
grusrygg (NNV-SSÖ). 
Skogsmark, blandskog. 25.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Isälvsmaterial

132;1 Hög

Krön av grusrygg (Ö-V) i 
flack lerdal. Åkerholme, 
beväxt med huvudsakligen 
björk och asp samt 
enbuskar. 20.0 -

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Glacial lera

391;1 Vägmärke - 15.0 Gjutjärn 
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

619;1 Gränsmärke Dikesslänt 15.0 Järn
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

139;1 Gränsmärke 20.0 Förstörd, okänt var det finns idag. ja ja
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Svämsediment

543;1 Runristning - 0.0 - ja ja
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial lera

140;1 Stensättning

Krön av låg 
moränförhöjning i svagt N-
sluttande lerdal ned mot 20.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

138;1 Stensättning

Krön i V delen av 
moränrygg (Ö-V). Glänta i 
skogsmark; tallskog. 25.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän

142;1 Stensättning

Låg krönavsats i SSV-
sluttningen av moränrygg, 
ovan flack lerdal. 
Igenväxande hagmark 
samt tomtmark. 25.0 Övertorvad 

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän

142;2 Stensättning

Låg krönavsats i SSV-
sluttningen av moränrygg, 
ovan flack lerdal. 
Igenväxande hagmark 
samt tomtmark. 25.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän

141;1 Stensättning

Krönet av bergrygg (NNV-
SSÖ), till större delen 
täckt av moränavlagringar. 
Igenväxande hagmark. 30.0 övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Morän

224;1 Stensättning - 25.0 Uppgift om stensättning 
45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

237;1 Hög 

NÖ delen av moränplatå 
(NV-SÖ) 200 m S o SV om 
fyrisån, i flacklerdal; tall- 
och lövskog, 
åkeromgärdad; tomtmark. 30.0 Delvis bortschaktad 

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

237;2 Stensättning

NÖ delen av moränplatå 
(NV-SÖ) 200 m S o SV om 
fyrisån, i flacklerdal; tall- 
och lövskog, 
åkeromgärdad; tomtmark. 30.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial sand

237;3 Stensättning

NÖ delen av moränplatå 
(NV-SÖ) 200 m S o SV om 
fyrisån, i flacklerdal; tall- 
och lövskog, 
åkeromgärdad; tomtmark. 30.0 Övertorvad

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Berg i dagen

237;4 Hög

NÖ delen av moränplatå 
(NV-SÖ) 200 m S o SV om 
fyrisån, i flacklerdal; tall- 
och lövskog, 
åkeromgärdad; tomtmark. 30.0 Bevuxen med lövträd

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial sand

237;5 Hög

NÖ delen av moränplatå 
(NV-SÖ) 200 m S o SV om 
fyrisån, i flacklerdal; tall- 
och lövskog, 
åkeromgärdad; tomtmark. 30.0

Bevuxen med lövträd, avschaktad i 
kanterna 

45-60 
mm/år

105-120 
mm/år Postglacial sand



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


