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ABSTRACT 

Ceder, M. 2015. Det gamla och ån. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   

 

Uppsatsen ämnar att undersöka hur två kvarnfundament från en övergiven kvarndamm i Björklingeån i Uppland 

förändrar vattenflödet. Syftet med detta är för att se hur tidigare mänskligaktivitet idag kan påverka vattenflödet 

och ge fysikaliska förändringar. Uppsatsen är alltså åt det naturgeografiska hållet inom geografiämnet.  

För att besvara syftet så valdes en 12 meter lång sektion av ån ut till undersökningsplats, de 12 metrarna var 

fördelade på 4,5 meter uppströms om fundamenten och 4,5 meter nedströms om fundamenten. Inom dessa 12 

meter så gjordes det tvärprofiler med 3 meters intervaller, vilket blev fem stycken varav två på var sida om 

fundamenten och en mitt i. För alla dessa tvärprofiler framställdes det en batymetriskprofil som visar på djup, 

denna framställdes med hjälp av lodning. I tre av tvärprofilerna utfördes det även flödesmätning för mätandet av 

vattenhastigheten för skapandet av vattenhastighetsprofiler. Flödesmätningen utfördes med en flödesmätare av 

typen hydrometrisk flygel. Det gjordes även mätningar av åns bredd för att se hur vattendragets bredd 

förändrades innan och efter fundamenten.  

Resultatet av undersökningen blev 212 stycken flödesmätningar, 274 stycken lodningar och 41 stycken 

mätningar av bredd. Dessa visar bland annat på en avsmalning av vattendraget till fundamenten och en 

breddning därefter, att det förekommer mer extrema skillnader i flödeshastigheten efter än innan fundamenten 

och att arean i tvärsnitten precis innan och efter fundamenten är mindre. Dessa resultat tyder på att det kan finnas 

en förändring som är orsakad av fundamenten.  
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1. INLEDNING  

Människan och vatten har genom historien varit nära varandra, hennes bosättningsmönster har 

länge utgått från hav, sjöar och vattendrag som brukats som en resurs och transportväg (Getis, 

Getis, Bjelland, Fellmann, 2011). Bosättningsmönstren har lett till ett behov av att 

överkomma vattendragen och inte låta dem begränsa ens rörelse genom den barriär som 

skapas. Enkla vadställen har lett till omfattande broar som vilar på massiva fundament av 

sten, betong och metall vilka sätter en prägel och påverkar det vattendraget som de är 

designade att överkomma. Vattendrag har modifierats genom breddning, dikning och 

uträtning för att bli kanaliserade vars syfte har varit att underlätta vid transporter av löst 

flytande varor och fraktade på båtar av alla dess slag (Getis et al., 2011). Floder har tämjts 

genom anläggning av dammar och reservoarer för att lätt och kontrollerat kunna nyttja den 

kraft som det flödande vattnet besitter för att driva bland annat kvarnar, smedjor och kraftverk 

(Getis et al., 2011). 

Många av dessa konstruktioner finns kvar och användes fortfarande idag men en 

övergång från att använda vattendragen till transportrutter och lokala energikällor till att 

använda andra alternativ har lett till att många har övergivits och endast lämnats kvar i 

landskapet som monument från en svunnen tid. Vissa av dessa kvarlämningar ligger kvar i 

direkt anslutning till floderna, åarna och bäckarna de tidigare drog sin kraft ifrån, men nu 

formar de endast vattenflödet och gör inte längre någon nytta.  

Denna uppsats har som mål att undersöka en av dessa kvarlämningar och hur den 

påverkar det vattendrag som finns i dess direkta närhet.  

 

1.1 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mänsklig aktivitet som exempelvis anläggandet av 

fundament som bas för konstruktioner runt vattendrag har påverkat flodsystemet och dess 

strömning och form. Syftet är att titta på de fysikaliska förändringarna som direkt uppstår i 

vattnet, som i sin tur kan påverka sedimenttransport och förutsättningar för växt- och 

djurlivet, något som dock inte behandlas i denna uppsats. 

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH HYPOTES  

För att besvara syftet med uppsatsen så formulerades det några frågeställningar som ska 

underlätta detta, dess är följande:  

 Hur manipulerar flodnära fysiska antropogena inslag vattenflödet? 

 Vilka skillnader kan detta medföra för vattenströmningar och vattendragets form?  

 Hur ser skillnaderna ut på ett vattendrag innan ett flodnära fysiskt antropogent inslag 

jämfört med precis efter? 

Hypotesen och således även då utgångspunkten för arbetet är att fundamenten påverkar 

vilket leder till en förändring i vattenflödet. Denna hypotes grundar sig i att det finns en 

mänsklig strävan att återställa vattendrag till sin naturliga form (Gilvear & Jefferis, 2012) 

(VISS Restaurering av rensade eller rätade vattendrag, 2015) och att mänsklig aktivitet som 

exempelvis uppförandet av fysiska hinder i och runt vattendraget förändrar vattnets 

uppförande (Hudson, 1993). Vid genomgång av tidigare forskning så har jag inte hittat hur det 
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fysikaliskt förändrar vattenflödet, så det blir något som denna uppsats ämnar att ta reda på 

genom frågeställningarna, men hypotesen om en förväntad förändring kvarstår.  

 1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet avgränsas till en detaljstudie på en specifik plats och ämnar inte att undersöka långa 

vattendrag i dess helhet. Anledning till avgränsningen är tidsaspekten som inte ger utrymme 

till flera undersökningar på flera olika platser och då har fokus lagts på att göra en plats 

noggrannare, det vill säga något mer kvalitativt än kvantitativ.  

Mätningarna för att besvara uppsatsens frågeställningar sker enbart under en specifik tid, 

en specifik dag. Att mäta på samma plats under flera dagar med olika förutsättningar som 

exempelvis nederbördsskillnader hade varit intressant men återigen är det bristen av tid som 

sätter begränsningar, mätning under en dag anses ändå tillräckligt för att kunna besvara 

uppsatsens frågor. 

Att mätningen enbart utförs under en dag leder dock till att undersökningen inte tar 

hänsyn till vattendragets alla faser som den genomgår under året, exempelvis kan ett resultat 

som går att uppmäta just nu kanske ha skapats av en kraft som inte är aktivt just den perioden 

på året som undersökningen genomförs. Problematik med avgränsningarna kommer att 

behandlas ytterligare i kapitel 5.2 problematik.   

 

1.4 PLATSEN  

Platsen som har valts ut för undersökningen är resterna av en gammal kvarndamm i den västra 

utkanten av Björklinge tätort (se bilaga 1. för karta). Det som återstår av kvarndammen i 

dagensläge är två stycken stenfundament på var sida om vattendraget Björklingeån. Dessa 

fundament har tillsammans med de borttagna dammluckorna utgjort basen för dammen och 

skapat den reservoar som tidigare har använts för att lagra vatten och som i sin tur använts för 

att driva kvarnen som fanns där tidigare. Motiveringen till valet finns under kapitel 2.1.2 Val 

av plats.   

Det råder oklarheter om när kvarnen anlades och således hur länge den var i drift fram 

tills att den brann ner i början av 1900-talet, det råder ovisshet även om detta datum och det 

finns inte heller någon källa på när dammluckorna försvann och det två fundamenten på varje 

sida om ån lämnades fria att forma vattendraget som de får göra nu idag. Det exakta året för 

branden är inte av största vikt, då dammluckorna nödvändigtvis inte försvann i samband 

eldsvådan eftersom att dammen och luckorna inte stod i direkt anslutning till den kvarnen och 

branden. Det precisa datumet då luckorna försvann går alltså inte att hitta, men strukturen har 

i alla fall varit orörd sedan den 14 maj 1982 då den nuvarande ägare av marken där det södra 

fundamenten vilar flyttade till platsen (Intervju 1). De nästan 33 åren som det då går att 

säkerställa får anses som att fundamenten har haft tillräckligt många år på sig att forma 

vattendraget för att kunna undersöka dess påverkan.  

Björklingeån är som namnet avslöjar en å som är belägen i trakterna kring orten 

Björklinge i Uppland. Ån är 41,4 kilometer lång och har sitt huvudavrinningsområde i 

Östersjön via bland annat Fyrisån och Norrström (SMHI Vattendragsregistret, 2003). 

Björklingeåns härkomst är naturlig (VISS Björklingeån 2015) och vattentillförseln sker från 

källor i norr, direkt nederbörd, ytavrinning och dagvatten från i alla fall Björklinge tätort. Det 
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är värt att notera att Vatteninformationssystem Sverige (VISS) klassar ån något annorlunda än 

vad SMHI:s vattendragsregister gör, enligt VISS är åns längd bara 11 km i förhållande till 

SMHI:s utsago om att den är 41,4 kilometer, det råder alltså en oklarhet om vilka vattendrag 

som tillhör Björklingeån. Men undersökningsplatsen, den gamla kvarndammen, är både 

SMHI och VISS eniga om att det är Björklingeån som flyter igenom, så för uppsatsen har det 

lite betydelse att den totala längden av vattendraget definieras annorlunda. De miljöproblem 

som Björklingeån (11 kilometer) har är miljögifter och ett ”förändrade habitat genom fysisk 

påverkan”(VISS Björklingeån, 2015). Det första är visserligen ett problem men miljögifter är 

inte relevant för uppsatsen och dess syfte. Däremot så är det just den fysiska påverkan helt i 

linje med uppsatsens syfte och att det är definierat som miljöproblem klargör att det är ett 

problem och att det är relevant i undersökningsområdet.  

Ingen av grannarna i anslutning till fundamentet som tillfrågades hade någon synpunkt på 

att mätningen skulle genomföras. Det är kanske inte så konstigt då platsen inte är synlig från 

något bostadshus och ån nyttjas inte kommersiellt vid platsen. Så fokus gällande etik ligger på 

djur- och växtlivet och hur det kan påverkas och vad som kan göras för att eliminera eller i 

alla fall minska den påverkan som mätningarna har eller kan tänkas ha. Dessa åtgärder 

kommer att behandlas senare.  

Platsen kommer benämnas som den gamla kvarndammen, kvarndammen eller 

undersökningsplatsen  

 

 
 

Figur 1. Bild av det norra fundamentet. Bild tagen väst om det södra fundamentet med kameran riktad 

norr. Fotot taget den 9 juni och alltså inte i samband med mätningarna den 6 & 7 maj. Förändringar i 

vattenstånd och i fundamentens närområde har förekommit. Fotot ämnar att ge en bättre bild av 

platsen men används inte i resultatet.  

Källa: Eget fotografi.  
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1.5 FÖRFATTARENS ROLL  

Mitt huvudsyfte med uppsatsen är inte att föra vetenskapen framåt, vilket sällan ett arbete på 

denna nivå gör, utan syftet är att få en ökad förståelse för att skriva uppsats och bättre insikt i 

naturgeografiska metoder och hur de används praktiskt för att förbättra min roll som framtida 

ämneslärare inom geografiämnet.  

 

2. METOD OCH MATERIAL  

I detta kapitel kommer dels metoderna som används för mätningarna och skapandet av 

resultaten att gås igenom och dels kommer en genomgång av utrustningen att ske, detta för att 

ge undersökningen transparens och insyn i hur den gick till och hur resultaten skapades och 

vad dessa grundar sig i. Detta görs för att undersökningen ska kunna upprepas och replikeras 

och för att det blir lättare att framföra eventuell kritik mot tillvägagångssättet.  

 

2.1 METODER 

Denna del kommer att behandla kriterierna som sattes vid val av plats, förarbetet som skedde 

vid platsen för att underlätta för mätningarna av vattenhastigheten och batymetrin något som 

även de tas upp i detta kapitel. Slutligen kommer mätningen av vattenföring och hur den gick 

till att tas upp. Utöver detta kommer även metoden för intervju som genomfördes att gås 

igenom.  

Genomgående för metoden och datainsamlingen är att fundamenten för kvarndammen 

respekteras och att det inte görs någon åverkan på detta eller dess omgivning, dels för att det 

kan påverka mätresultaten men även ur en historiskaspekt då detta är ett minne från en 

passerad tid. Levande träd och växter på stränderna låts få leva och det bryts ej av levande 

grenar eller görs något annat som åstadkommer skada på dessa. Det visas hänsyn till det 

lokala fågellivet och de häckande par av gräsand, knipa och fasan som finns i närheten, för att 

undvika att störa deras boplatser så har jag veckor innan datainsamlingen rört mig i området 

för att försäkra mig om att det inte finns några boplatser just där och att min närvaro ska få 

fåglarna att välja andra platser för att lägga sina ägg. Det har varit viktigt för mig att min 

akademiska forskning inte påverkar djur- och växtlivet allt för negativt.  

Det val av metoder som skett grundar sig dels i den utrustning som fanns tillgängligt för 

mig vid utförandet av uppsatsen och dels de typer av metoder som kunde ge resultat under en 

dag för att resultatet inte skulle påverkas av variationer som kan ske från dag till dag. 

 

2.1.2 Val av plats  

För att besvara frågeställningarna måste det först hittas en lämplig observationsplats.  

Kriterierna jag satte för observationsplatsen var: 

 Att det ska vara ett tydligt antropogent fysiskt inslag. 

 Att det antropogena inslaget skulle finnas på en annars rak sektion av vattendraget, 

detta för att mätningen skulle hålla en hög validitet, och mäta det som ska mätas och 

exempelvis inte påverkas av en kurvas inverkan och därmed centrifugalkraftens effekt 

på vattendraget (Gilvear & Jefferis, 2012).  
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 Vattendraget ska vara avgränsat sett till bredd och djup främst för att underlätta vid 

datainsamlingen men även ur säkerhetsaspekt då mycket av fältarbetet kommer ske i 

vattendraget.  

 Då flera platser uppfyller kriterierna så prioriteras det om platsen har en bra anslutning 

till hemmet, ett slags utslagskriterium. Detta dels för att underlätta vid transport av 

utrustning och dokument till och från platsen, dels för att man lättare kan hålla en 

uppsikt. 

Platsen jag valde föll en gammal kvarndamm i Björklingeån med enbart två fundament 

kvar var av ett på varsin sida om vattendraget. Platsen och information om denna är redan 

behandlad så det ses inget behov till upprepning.  

2.1.3 Förarbete 

Då jag ville utföra mätningarna för djup och vattenhastighet under samma dag för att minska 

risken för olika resultat på grund utav förändrade vattenflöden så började jag med att 

förbereda platsen en dag innan. 

För att systematisk och noggrant kunna kartera ån så anlades det ett fysiskt rutnät över 

platsen med riktlinjer i form av snören utspända tvärs över vattendraget, det vill säga strand 

till strand, och även utmed flödesriktningen (se röda linjer i figur 5). Detta lokala 

positionssystem användes för att navigera i vattendraget och mäta där det skulle mätas utan 

behov av att varje gång behöva ta fram måttband och mäta in sig på bredden och längden, 

detta medförde en välbehövlig tidsbesparing för nästkommande dag. Riktlinjerna användes 

även för att föra över data till illustrationer. Detta rutnätssystem, och således även 

mätningarna, börjar 4,5 meter uppströms om det mänskliga inslagets. Det fortsätter i 

vattendragets flödesriktning med 3 meters intervaller genom det antropogena inslaget för att 

slutligen sluta 4,5 meter efter. Detta för att ge data och en täckande bild både hur vattendraget 

ter sig innan, under och efter ett tydligt antropogent inslag, för att kunna besvara uppsatsens 

syfte om och i så fall hur de förändras.  

Riktlinjerna som låg på tvären tvärs över vattendraget utrustades med tejp på 25 

centimeters intervaller för att ytterligare underlätta vid navigering under mätningarna och då 

bara behöva mäta in sig mot dessa markeringar. Storleken på tejpbitarna tilltogs mer än 

nödvändigt för vad som behövdes för navigeringen, detta gjordes för att göra de annars 

otydliga riktlinjerna mer lättskådade för lågt flygande sjöfågel som and och knipa som fanns i 

närområdet och minska risken för att dessa skulle flyga in och skada sig i snörena eller rubba 

dessa så att dessa skulle behöva mätas ut och spännas upp på nytt.  

I förarbetet ingick även mätning av åns bredd. Detta skedde med 25 centimeters 

intervaller med utgångspunkt från riktlinjerna. Mätningen utfördes med ett 50 meter långt 

måttband som fixerades på enda stranden för att sedan kunna spännas upp över vattendraget 

och mäta bredden, detta upprepades som sagt var 25 centimeter. Punkterna mellan vilka det 

skulle mätas var redan uppmätta för att ge en korrekt mätning med rätt vinkel. Bredden mättes 

utmed ytan och längs hela den våta perimetern, det vill säga från kanten där vattnet möter 

stranden till där vattnet möter stranden på andra sidan.   

Det sattes även ut en sjätte riktlinje, denna motsvarar ingen tvärprofil utan sträcker sig i 

åns flödesriktning. Riktlinjen visar på vattendragets mitt, en mitt som utgår ifrån mitten av 
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fundamenten, detta för att kunna se om ån viker av åt något håll i förhållandet till 

fundamenten. Bredden av ån mättes sålunda inte bara tvärsöver, utan avståndet från bägge 

stränderna till mittlinjen mättes också. För att få vinklarna korrekta och en mittlinje som är 

helt rak så utfördes det korrsmätning för att få 90° mot alla andra riktlinjer som gick på 

tvären.  

 

2.1.4 Batymetri  

Batymetri är beskrivningen av formen på terrängen under vatten, främst avses havsbotten, 

men begreppet innefattar även vattendrag och dess bottnar. Att jämföra med topografi, fast 

som sagt inte på land utan under vattenytan. Mätningen av batymetrin genomförs i det här 

fallet med handlodning, en något utdaterad teknik som allt mer har ersatts med ekolodning, 

men i brist på tillgång av ekolod så kommer denna teknik med handlodning att fungera 

tillfredsställande i Björklingeåns relativt grunda vatten. Handlodning kommer fortsättningsvis 

att enbart benämnas som lodning. Lodning är en i sammanhanget relativt enkelt metod för att 

utföra djupmätningar. Den utrustning som erfordras är ett lod som är fäst i ett snöre 

(alternativt Wire) med avståndsmarkeringar utsatta. Själva metoden går till som så att man 

sänker ner lodet i vattnet tills det når botten och därefter läses djupet av på snöret vid 

vattenytan (Rydell, Arvidslund & Fallsvik, 2007). Lodningen utfördes för att kartlägga djupet 

av fem tvärsnitt tvärs över ån, dessa finns utmärkta i figur 5 som visar översikt och tvärsnitten 

benämns som lina 1 till 5, där två stycken är uppströms om fundamenten, två stycken är 

nedströms om fundamenten och en är mitt i mellan fundamenten, detta för att se hur ån ter sig 

innan vattenflödet manipuleras utav fundamenten, hur det manipuleras mellan fundamenten 

och hur det påverkar nedströms. Lodningen har utförts i intervaller om 12,5 centimeter.  

Lodning är som sagt en enkel metod och utrustningen är billig, metoden är välbeprövad i 

Sverige och har använts under en längre tid och får därmed anses erkänd (Rydell et al., 2007). 

Det är dock inget precisionsinstrument och den generella felmarginalen enligt Statens 

geotekniska institut är ca ± 0,1 meter, värt att beakta att detta gäller lodning från fartyg. 

Troligtvis är denna felmarginal lägre i ett grunt vattendrag som Björklingeån där en 

felmarginal på plus minus 10 centimeter, som Statens geotekniska institut har utfästs, där de 

20 centimeter av differens motsvarar hela ~ 25 % av det högst uppmätta djupet för 

undersökningsplatsen får anses som en otänkbar felmätning och felmarginalen torde således 

vara lägre än den för lodning från fartyg. Men en felmarginal bör det ändå vara då det inte 

bara är gravitationens konstanta påverkan på loden som ger ett resultat utan även hur och från 

vilken vinkel som vattenytan mot lodlina avläses och där den mänskliga faktorn påverkar på 

grund utav små variationer när avläsningen sker. 

 

2.1.5 Vattenhastighet 

Som komplement till lodningen har det även gjorts vattenhastighetsprofiler över 

observationsplatsen. Vattenhastighetsprofilerna har skapats genom att mäta vattenhastigheten 

på olika djup och olika positioner i sidled i ån. Det har gjorts tre stycken och dessa följer tre 

av de ovan nämnda tvärsnitten för att då på tre platser både kunna visa på djup och 

vattenhastighet och hur den förändras. Det utfördes en uppströms, en mellan fundamenten och 

en nedströms av samma anledning som innan, för att få en övergripande bild av hur 
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fundamenten påverkar. Vattenhastighetsprofilerna följer lina 1, 3 och 4, anledningen till att 

dessa inte är regelbundna i avståndet till varandra är för att tidsåtgången för mätningarna 

underskattades och efter att mätningen av lina 1 var klar så fick det prioriteras för att hinna 

med de mest relevanta tvärsnitten under samma dag och dessa relevanta ansågs vara lina 3 

och 4 som skulle ge en bild utav hur vattenflödet ändrat sig mellan fundamenten och hur det 

ser ut direkt efter dem. Jag ville utföra alla mätningar under samma dag för att få så 

jämförbara resultat som möjligt då vattenflödet snabbt kan ändra sig från dag till dag. Trots 

avgränsningen till tre stycken vattenhastighetsprofiler så finns det gott om data för att besvara 

frågeställningarna. 

Mätningen av vattenhastighet utgår som sagt ifrån tvärprofilernas och dess 

djupmätningar, men med fler mätpunkter per sektor då det även ska mätas i djupled. Dessa av 

vattenhastighet mätningar sker var 50 centimeter från strand till strand och på intervaller om 

10 centimeter i djupled med utgångspunkt från vattenytan och så djupt som det är möjligt att 

genomföra mätningar, det vill säga så djupt som flödesmätarens impeller har fritt spelrum och 

inte begränsas utav obstruktioner under vattnet. Instrumentet som ska användas för 

mätningarna är en hydrometrisk flygel och den kommer att behandlas utförligt i material 

kapitlet.  

Att beakta när man mäter vattenhastighet är vattnets egenskaper och hur det kan bete sig 

olika beroende på var i djupled och sidled i vattenfåran man mäter, om vattnet klassas som 

laminärt eller turbulent, vilket kan ha en stor inverkan på resultatet och medföra att 

mätningarna inte blir korrekta och ger felaktiga värden i förhållande till vad man egentligen 

vill mäta. Detta kommer att behandlas mer utförligt senare i uppsatsen teoridel. 

Vattenhastigheten mättes genom att placera ut flödesmätaren och dess stativ ute i ån. Den 

placerades vid mätpunkterna var 50 centimeter utmed de tidigare nämnda tvärsnitten. Där 

mättes den först in så att impellerns centrum var 10 centimeter under vattenytan och då 

impellern har en diameter av 12,5 centimeter så var det således hastigheten på vattnet mellan 

3,75 centimeter under ytan och 16,25 centimeter under ytan som uppmättes. Detta upprepades 

i sidled och djupled med tidigare nämnda intervaller av 50 centimeter i sidled och 10 

centimeter i djupled så långt som det var möjligt. Notera att det var impellerns centrum som 

flyttades ner i 10 centimeters intervaller och att således en mätning exempelvis 30 centimeter 

ner mätte hastigheten på vattnet 23,75 – 36,25 centimeter under ytan vid den aktuella 

positionen i sidled. Därefter kontrollerades det om impellern kunde röra sig fritt på dennes 

aktuella position, stenar och andra hinder flyttades inte för att ge rum åt mätning då det ansågs 

felaktigt. Väl på plats vid en korrekt position som tillät mätning fick flödesmätaren stå i minst 

20 sekunder efter att vattnet fått lugna ner sig efter positioneringen, detta för att svallvågor 

från flytten av utrustningen och min rörelse i ån skulle ebba ut. När vattnet var lugnt 

påbörjades mätningen från land dit där det digitala räkneverket för flödesmätaren var 

lokaliserat. Räkneverket visar bland annat dels det aktuella flödet av vatten i meter per sekund 

just för stunden och efter några sekunders drift presenteras även ett medelvärde baserat på de 

mätningarna. Flödesmätningen skedde i 30 sekunder innan medelvärdet antecknades som då 

blev resultatet för den mätpunkten. Anledningen till att den fick mäta i 30 sekunder var för att 

minimera risken för att rörelsen i vattnet från det att mätaren placerades ut skulle påverka 

resultatet. Hela denna procedur upprepades sedan på olika djup och olika platser, enligt 
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tidigare presenterade intervaller, i tvärsnitten. Det aktuella tvärsnittet och dess mätningar 

gjordes helt klart innan nästa tvärsnitt och dess mätningar påbörjades. Resultatet från 

mätpunkterna presenteras i figurer och text i kapitel 4 Resultat. Resultatet kommer sedan att 

analyseras genom att ta ut medelvärden, extremer, differenser med mera, dessa kommer sedan 

att jämföras med varandra för att se om det går att uttyda någon skillnad beroende på 

förhållandet mot fundamenten och i så fal vad för skillnad.  

Flödesmätare mäter som tidigare nämnt i meter per sekund (m/s) men då värdena blev så 

låga vilket ledde till att decimalerna inte gick att presentera i en lättöverskådlig layout så 

omvandlades resultaten från meter per sekund (m/s) till det inte lika vanligt förekommande 

centimeter per sekund (cm/s). (m/s) X 100 = (cm/s). Som i sammanhanget får anses mer 

lättolkat och underlättar vid jämförelser. 

 

 

Figur 2. Formel för omvandling av meter per sekund till centimeter per sekund. X = Är resultatet av 

omvandlingen och ger värdet i centimeter per sekund. Y = är värdet i meter per sekund som ska 

omvandlas. 100 är för att prefixet centi anger hundradel. X = Y.  

 

2.1.6 Visualisering 

Resultaten från mätningarna av bredd, djup och vattenflöde visualiseras i Kapitel 4 med 

figurer. Dessa figurer är skapade i datahanteringsprogrammet Excel från mjukvarutillverkaren 

Microsoft. I tvärprofilerna som visar vattendragets bredd på X-axeln och djup på Y-axeln så 

har det valts att inte göra dessa axlar skalenliga i förhållande till varandra, detta för att 

visualiseringarna då skulle ha blivit så utdragna att det inte skulle vara möjligt att presentera 

dem på A4-format och fortfarande kunna läsa av värdena.  

 

2.1.7 Mätning av vattenföring 

Den volym vatten som passerar genom ett givet tvärsnitt av ett vattendrag för en specifik tid 

benämns som vattenföring, detta kan anges i kubik meter per sekund och i så fall över vilken 

tidsperiod det gäller. I denna uppsats fall är vattenföringen som kommer att räknas ut gällande 

enbart för undersökningsdagen.  

Det totala vattenflödet i kubikmeter per sekund (m³/s) som passerar genom tvärsnitten 

räknas ut med formeln Q = A x V (Formel 2) som kräver att man först multiplicerar 

tvärsnittets medeldjup med dess bredd för att få fram dess area (A) i kvadratmeter (m²), som i 

sin tur multipliceras med vattnets medelhastighet i det aktuella tvärsnittet (V) för att ge 

vattenflödet (Q) i kubikmeter per sekund (m³/s) (Hudson, 1993). Detta värde kontrolleras 

sedan mot Sveriges metrologiska och hydrologiska institut (SMHI) som har mätstationer dels 

uppströms och dels nedströms om undersökningsplatsen. Detta hjälper inte till att besvara 

uppsatsens frågeställningar utan syftet med denna kontroll är att verifiera mina egna 

mätningar för att se att dem producerar ett för vattendraget rimligt resultat. Ett resultat som 
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bör visa på ett större flöde än mätstationen uppströms, på grund utav ytavrinning, dagvatten 

från samhället Björklinge och annan tillförsel, samt ett lägre flöde än stationen nedströms, 

detta återigen på grund utav ytterligare tillströmning. Evapotranspiration genom växtlighet 

och dunstning direkt från vatten kan påverka vattenföringen. Uträkningen av vattenflödet 

kommer att presenteras i kapitel 4 resultat, där kommer även resultatet av SMHI:s mätningar 

att sammanställas och jämföras mot de resultat som vattenföringen i kvarndammen visar på.  

Värdet av vattenflödet får anses representativitet enbart under dagen då mätningarna 

genomfördes och ger ingen värde för hur det var hela det dygnet  

 

 

Figur 3. Formel för uträkning av vattenflöde i kubikmeter per sekund. Q (Discharge) = Är resultatet 

av formeln och ger vattenflödet i kubikmeter per sekund. A (Area) = Är arean av ett tvärsnitt av 

vattendraget i kvadratmeter. V (Velocity) = Är hastigheten på det flödande vattnet i m/s.  

Källa: Hudson, N. W. (1993) 

2.1.8 Intervju 

Då det som nämnts tidigare saknades tydlig skriftliga källor på när dammluckorna togs ur 

drift och avlägsnades från fundamenten så genomfördes det en intervju för att bringa klarhet i 

detta. Denna intervju genomfördes med ägaren av marken som uppgjorde den södra stranden 

och södra fundamentet i undersökningen och hölls personligen. Det som respondenten 

ombads att svara på var om han visste när dammluckorna togs bort men då svaret blev nej så 

ställdes en följdfråga om hur länge han var säkert på att dammluckorna inte funnits där. 

Resultatet av intervjun har behandlats i kapitel 1.4 Platsen.   

 

2.2 MATERIAL 

Den utrustning som användes för att utföra de diverse mätningar i och i anslutning till ån var 

en flödesmätare av typen hydrometrisk flygel, ett 50 meter långt måttband i fiberglas, lodlina i 

rostfritt stål med 75 grams lod och murarsnöre i polyester för riktlinjerna. Flödesmätaren 

behandlas ytterligare i underrubrik 2.2.2. Två av instrumenten (måttband och lod) som 

används primärt för mätning, och en (stativ till flödesmätning) som används sekundärt, 

verifierades mot varandra för att säkerhetsställa att alla mätningar av längd, bredd och djup 

som gjordes var jämförbara mot varandra. Det skedde ingen verifiering mot någon officiell 

kontrollenhet, men alla tre instrumenten överensstämde mot varandra. 

 

2.2.2 Flödesmätare  

Flödesmätaren av fabrikatet Valeport och modellen BFM001 S-N 3559 tillhandahölls av den 

Kulturgeografiska institutionen på Uppsala Universitet. Själva mätningsenheten placerades ut 

i vattendraget med medföljande graderat stativ som gör det möjligt att steglöst bestämma 

höjden över botten som mäts. Det fanns även möjlighet att mäta med flödesmätaren 

suspenderad ifrån en strömlinjeformad boj, men detta alternativ valdes bort då jag ansåg att 
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det var lättare att mäta där det skulle mätas om man utgick ifrån en fast punkt, botten i det här 

fallet, och inte lät utrustningen flyta. Den hydrometriska flygeln mäter flödet med en impeller 

av en storlek på 12,5 centimeter i diameter, vattnets flöde får impellern att snurra och 

impellern är i sin tur försedd med magneter som vid rotation regelbundet skapar en puls som 

registreras av en givare och som via en datakabel skickar signal till det digitala räkneverket, 

på stranden i det här fallet, enheten räknar sedan ut hur fort impellern rör sig genom att ta tid 

på pulsintervallerna skapad av magneterna och kan således räkna ut hur fort impellern rör sig 

och därmed även vattnet. Flödesmätaren BFM001 är designad att mäta ett flöde som håller sig 

inom 0,03 till 10 meter per sekund (Valeport Limited, 1996). Felmarginalen anges vara 0,004 

meter per sekund vid en vattenströmning av 0,03 till 0,25 meter per sekund (Valeport 

Limited, 1996). Ingen av mina mätningar överstiger 0,25 meter per sekund så felmarginalerna 

vid högre flödeshastigheter än detta anses irrelevanta och presenteras ej.  

Problematik med detta instrument är först att impellern med sin storlek har dåliga 

förutsättningar att mäta nära botten och stränderna där hinder så som stenar hindrar rotationen 

och gör en mätning omöjlig utan att manipulera bädden genom att plocka bort fasta hinder 

vilket ansågs felaktigt. Det var även problematiskt att flödesmätaren enbart var designad från 

ett flöde på 0,03 meter per sekund då det förekom värden lägre än detta. 

 

2.3 METODOLOGI 

Skrivandet och genomförandet av uppsatsen och dess forskning har inte baserats på någon 

enskild vetenskapsteori eller liknande, utan har anpassats efter vad som lämpade sig bäst för 

uppsatsen. Det vetenskapliga tillvägagångssättet som dock är något mer framträdande är 

deduktion, och det kanske blir det som uppsatsen bygger på. Med deduktion menas att teorier 

och hypoteser ska bli testade. Forskaren ska göra gissningar eller antaganden som sedan 

prövas. En teori man testar ska appliceras på världen där forskaren gissar utifrån den, stämmer 

den inte är teorin falsk (Haines-Young & Petch, 1986).  

Då uppsatsen bara undersöker en typ av ett specifikt antropogent inslag i ett vattendrag så 

får studien se som kvalitativ och inte kvantitativ.  

 

2.4 TILLSTÅND OCH VILLKOR  

Vid utförandet av studien och användandet av viss data så krävdes det att man förhöll sig till 

vissa regler och villkor. Till detta hör framställning av landskapsinformation som regleras av 

lag och användandet av databaser som regleras med licensvillkor.  

Svensk landskapsinformation och dess skydd regleras enligt lag. Till 

landskapsinformation ingår information om förhållandet på och under markyta, sjö- och 

havsbotten, dessutom detta ska information vara lägesbestämd. Framställning och lagring av 

sjömätning inom Sveriges sjöterritorium får inte genomföras utan särskilt tillstånd, kanaler, 

insjöar och vattendrag undantas från detta krav och den landskapsinformationen är således fri 

att framställa och lagra (Lag om skydd av landskapsinformation, 1993). Lagen är framtagen 

av Försvarsdepartementet och deras syfte med lagen är att skydda Sveriges totalförsvar från 

skada förorsakad av spridning av känslig information om landskapet, informationen som har 

publicerats i denna uppsats får antas inte har någon betydelse för främmande makt eller 
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åstadkomma skada för Sveriges totalförsvar. Syftet med uppsatsen har aldrig heller varit att 

skapa eller distribuera sådan information.  

Användandet av SMHI:s öppna data följer licensvillkoren Creative commons Erkännande 

2.5 SE som ger tillstånd att kopiera, distribuera och skapa bearbetningar. Det enda kravet är 

att man om möjligt ska ange SMHI som källa, vilket det har gjorts ner deras data är använt. 

För användning av data från VISS gäller liknande villkor, all data som finns i VISS är fria att 

använda, återanvända, distribuera och aggregera enligt deras CC0 licens. VISS ska anges som 

källa där detta är möjligt att göra, något som har gjorts när något ur deras databas har använts 

i uppsatsen (VISS Villkor för användning, 2015).  

Kartunderlaget för översiktskartan i bilaga 1 är hämtat från lantmäteriet. Användandet av 

deras data är begränsat till att endast få ske i studie- eller forskningssyfte, vilket det har gjorts. 

Vid publicering av material från lantmäteriet ska licensnumret anges, vilket i det här fallet är 

Uppsala Universitets licensnummer, och även ägaren till datan ska anges.   

 

3 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel kommer att ta upp teorier som berör flodsystem, hur vattenhastigheten är olika 

beroende på position i vattendraget och på vilka sätt dessa vattenhastigheter kan vara olika. 

Dessa teorier bygger naturligtvis på tidigare forskning men tidigare forskning som 

nödvändigtvis inte blivit teorier kommer att behandlats separat.   

 

3.1 TEORIER  

Det finns några för uppsatsen relevanta teorier att förhålla sig till men kanske viktigast för 

uppsatsens genomförande och validitet, att man mäter det som ska mätas, är strömningslära.  

Strömning av vatten i vattendrag kategoriseras i två klasser; laminär eller turbulent. Dessa 

fysikaliska begrepp är viktiga att ha i åtanke för att kunna utföra en korrekt mätning. Den 

laminära strömningen är när vätskan, vattnet i det här fallet, rör sig i ordnade skikt i en linjär 

rörelse i flödesriktningen. Skikten kan ha olika hastighet men blandas inte med varandra. Det 

laminära förhållandet uppkommer när den interna friktionen i vätskan inte har en nämnvärd 

stor påverkan (Elger, Crowe, Roberson & Williams, 2012). Ett vattendrag med ett laminärt 

förhållande underlättar för beskrivning och analys av strömningen. Turbulens uppkommer när 

det sker en interfriktion i vattnet där den inre och yttre friktionen mellan vattenskikten 

frambringar instabilitet och således för de annars skilda skikten att blanda ut sig, flödet blir 

oordnat. Turbulens kan även uppkomma vid höga strömningshastigheter (Elger et al., 2012).  

I motsats till de laminära strömmingarna som är lättmätta är de turbulenta strömningarnas 

rörelse svårdefinierade och komplexa vilket leder till problematik vid analysering av 

flödeshastigheten (Persson, 2008). 

En teori som tillskillnad från strömningsläran inte är lika viktig att ha i åtanke vid 

genomförandet utan mer relevant vid diskussionen av resultatet som uppmätts är teorin hur en 

vattenhastighetsprofil och dess flödeshastighet i normalfall ser ut och hur hastigheten skiljer 

sig i vattendraget. Denna teori säger att vid en rak sektion av ett vattendrag utan hinder så ska 

flödeshastigheten vara högst i ett område som ligger i mitten av vattendraget och vid eller 

nära ytan (Gilvear & Jefferis, 2012). Hastigheten ska sedan avta ju närmare kanterna och eller 

botten man kommer (Gilvear & Jefferis, 2012) (Figur 4). I kurvor ter sig hastighetsprofilen 
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annorlunda på grund av centrifugalkraften och där finns det andra modeller och teorier men 

uppsatsen är som nämnt avgränsad till en rak sektion och således är det bara det som kommer 

att tas upp. 

 

 

 

Figur 4. Illustration av vattenhastighetsvariation mätt i meter per sekund i vattendrag. Detta är en 

teori om hur skillnaden om hur vattenhastigheten är olika beroende på djup och längd från stranden 

där det snabbast flytande vattnet är ytvatten mitt i floden och det blir långsammare ju längre kanterna 

och/eller botten man kommer. Källa: Hudson, N. W. (1993)  

3.2 TIDIGARE FORSKNING 

Tillgången till tidigare forskning om ämnet tycks vara lite tunt, men något som är aktuellt för 

just den gamla kvarndammen och dess fundament är att avsmalning av ett vattendrag genom 

en mänskliginteraktion leder till en ökad risk för översvämningar på kort sikt, detta för att ett 

smalare vattendrag inte kan dränerat tillräckligt mycket vatten vid en ökad tillförsel (Kiss & 

Blanka, 2012) till följd av exempelvis kraftig nederbörd. Avsmalnandet av floden Rhen 

genom mänsligpåverkan har lett till fundamentala förändringar med en permanent ökning av 

bland annat vattendjup (Frings, 2015). 

Något som är relevant för uppsatsens syfte och vad för relevans det finns i typen av 

forskning som bedrivs i min uppsats är att även ringa mänskliga ingripanden i 

vattencirkulationen kan skapa betydande intryck på miljön i och runt vattendrag (Babiński & 

Szumińska 2006). Mänsklig påverkan kan exempelvis leda till att en flod kanske slutar att 

meandera (Slowik, 2011).  

 

4. RESULTAT  

I detta kapitel så kommer resultaten för mätningarna och uträkningarna som togs upp i 

kapitlet metod och material att presenteras. Resultatet från mätningarna publiceras nedan i 

text och illustrationer och resultatet från uträkningarna i text och tabell. Innehållet ser ut som 

följande att det är först en övergripande illustration över mätplatserna som ämnar att ge en 

överblick och även visa på vattendragets bredd vid tvärprofilerna såväl som mellan dem. 

Därefter så följer det fem stycken profiler som visar på vattendragets batymetri på specifika 

tvärsnitt av å-bädden. Tre av dessa profiler har även vattenhastighet i centimeter per sekund 

utmarkerat.  
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Mätning av bredd och uppsättning av riktlinjer utfördes på eftermiddagen den 6 maj. 

Mätning av djup för lina 1 till 5 och flödesmätning för lina 1,3 och 4 påbörjades den 7 maj 

klockan 07:25 då djup och vattenflöde på den första mätpunkten av lina 1 arbetet utfördes 

sedan lina för lina till 19:22 samma dag då djupet på den sista mätpunkten på lina 5 mättes. På 

den tiden utfördes det 212 flödesmätningar och 274 lodningar.  

 

4.1 ÖVERBLICK  

Åns bredd mättes med 25 centimeters intervaller på en 12 meter lång sektion av ån. 

Breddmätningen gjordes regelbundet med undantag för mellan fundamenten där endast tre 

mätningar utfördes på 100 centimetersintervaller. Dessa tre mätningar gav alla samma resultat 

och genom okulärmätning uppskattades hela åns bredd genom fundamentet vara samma som 

resultatet av de tre mätningarna. Detta gav totalt 41 stycken mätresultat varav 19 stycken på 

var sida uppströms och nedströms om fundamenten och tre mellan fundamenten.  Den högsta 

uppmätta bredden var 7,4 meter och den uppmättes vid lina 1 och således så långt uppströms 

om fundamenten som mätningarna gjordes. Följer man flödesriktningen nedströms mot 

fundamenten så var bredden avtagande och ån smalnade av med liknande takt på bägge 

sidorna tills sista breddmätningen innan fundamenten vilket var 6,1 meter (Figur 5). Bredden 

av ån höll sig sedan på 6,1 meter genom det tre meter med fundament på varsin sida. Direkt 

nedströms om fundamenten breddade sig ån återigen, detta skedde inte genom samma gradvis 

förändring som det var uppströms utan här breddade sig ån åt vänster ur flödet av vattnets 

perspektiv medan den högra stranden höll sig på ungefär samma avstånd till mitten som vid 

fundamentet. Breddningen till vänster skedde omedelbart efter fundamentet och åns bredd 

ökade med 65 centimeter. Bredden ökade sedan så långt som mätningarna sträckte sig 

nedströms och den största bredden uppmättes till 7,21 meter och detta var vid lina 5, så långt 

nedströms från fundamentet som mätningar utfördes. 

 

 



 
17 

 

Figur 5. Överblick kvarndammen. Figuren visar en överblick av observationsplatsen den gamla 

kvarndammen i ett fågelperspektiv. Figuren visar åns bredd och positionen av tvärprofilerna döpta till 

lina 1 till 5. Det gröna representerar mark, det blåa vatten och de gråna nyanserna visar sten 

fundamenten. Pilarna märkta övergripande flödesriktning visar vattendragets huvudsakliga 

flödesriktning det vill säga vart vattnet rinner, om man bortser från eventuella bakflöden eller 

turbulens som får mindre volymer vatten att färdas olika. För större figur, se bilaga 2.  

 

4.2 TVÄRPROFILER  

Nedan presenteras de fem stycken tvärprofilerna ordnade uppströms till nedströms, lina 1 till 

5. Det som kommer att tas upp är vad som utfördes vid respektive tvärprofil och resultatet av 

detta som presenteras i text och avslutningsvis även en figur för varje tvärsnitt.  

 

4.2.2 Lina 1  

Lina 1 var den första tvärprofilen som undersöktes. Den ligger 4,5 meter uppströms om 

fundamenten (Figur 5) och här mättes åns bredd, djup och vattenhastighet. Bredden mellan 

stränderna var 7,4 meter och medeldjupet var 0,686 meter vilket ger tvärsnittet en area på 5,07 

kvadratmeter. Det utfördes 59 stycken lodningar varav det största djupet uppmättes till 83 

centimeter, detta var 2,5 meter från den södra stranden. 

För vattenhastigheten utfördes det 76 stycken mätningar. Den lägsta fart som uppmättes 

var 1,6 cm/s och den högsta var 10,4 cm/s vilket ger denna tvärsektions vattenhastighet ett 

spann på 8,8 cm/s. Vattenhastighetens medelvärde var 6,97 centimeter per sekund och median 

värdet låg på 7,6 centimeter per sekund. 

 

 

 

Figur 6. Tvärprofil 1 (Lina 1) Skalan för djup utgår från vattenytan och skalan för bredd utgår från 

den södra stranden och indikeras med ett S. De ljusblåa fälten representerar vatten och de gråa 
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representerar allt övrigt. Siffror i de ljusblåa fälten representerar vattenströmningen i centimeter per 

sekund på det djupet och den längden från den södra stranden. Förhållandet mellan bredd och djup är 

inte skalenligt. För större figur, se bilaga 3. 

 

4.2.3 Lina 2  

Lina 2 var den andra tvärprofilen som undersöktes. Den ligger 1,5 meter uppströms om 

fundamenten (Figur 5) och här mättes åns bredd och djup. Vattenhastighet mättes inte, för 

mer om detta, se avgränsningar i kapitel 1.4 och problematik i kapitel 5.2. Bredden mellan 

stränderna var 6,35 meter och medeldjupet var 0,538 meter vilket ger tvärsnittet en area på 

3,41 kvadratmeter. Det utfördes 51 stycken lodningar varav det största djupet uppmättes till 

76 centimeter detta var 4,25 meter från den södra stranden. 

 

 
 

Figur 7. Tvärprofil 2 (Lina 2) Skalan för djup utgår från vattenytan och skalan för bredd utgår från 

den södra stranden och indikeras med ett S. De ljusblåa fälten representerar vatten och de gråa 

representerar allt övrigt. Förhållandet mellan bredd och djup är inte skalenligt. För större figur, se 

bilaga 4. 

 

4.2.4 Lina 3  

Lina 3 var den tredje tvärprofilen som undersöktes. Den ligger mitt i mellan fundamenten med 

1,5 meter fundament uppströms och nerströms (Figur 5). Det som mättes här var åns bredd, 

djup och vattenhastighet.  Bredden mellan fundamenten var 6,1 meter och medeldjupet var 

0,676 meter vilket ger tvärsnittet en area på 4,12 kvadratmeter. Det utfördes 49 stycken 

lodningar varav det största djupet uppmättes till 82 centimeter detta var 1,25 meter från det 

södra fundamentet. För vattenhastigheten utfördes det 74 stycken mätningar. Den lägsta fart 

som uppmättes var 0,9 cm/s och den högsta var 14,7 cm/s vilket ger denna tvärsektions 
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vattenhastighet ett spann på 13,8 cm/s. Vattenhastighetens medelvärde var 8,8 centimeter per 

sekund och median värdet låg på 9,4 centimeter per sekund. 

 

 

 

Figur 8. Tvärprofil 3 (Lina 3) Skalan för djup utgår från vattenytan och skalan för bredd utgår från 

den södra stranden och indikeras med ett S. De ljusblåa fälten representerar vatten och de gråa 

representerar allt övrigt. Siffror i de ljusblåa fälten representerar vattenströmningen i centimeter per 

sekund på det djupet och den längden från den södra stranden. Förhållandet mellan bredd och djup är 

inte skalenligt. För större figur, se bilaga 5.  

 

4.2.5 Lina 4  

Lina 4 var den fjärde tvärprofilen som undersöktes. Det är den första tvärprofilen nedströms 

om fundamenten och är belägen 1,5 meter nedströms om fundamentens närmaste kant. (Figur 

5). Det som mättes här var åns bredd, djup och vattenhastighet. Bredden mellan stränderna var 

7,08 meter och medeldjupet var 0,546 meter vilket ger tvärsnittet en area på 3,56 

kvadratmeter. Det utfördes 57 stycken lodningar varav det största djupet uppmättes till 67,5 

centimeter detta var 4,25 meter från den södra stranden. För vattenhastigheten utfördes det 62 

stycken mätningar. Den lägsta fart som uppmättes var 0 cm/s och den högsta var 17,8 cm/s 

vilket ger denna tvärsektions vattenhastighet ett spann på 17,8 cm/s. Vattenhastighetens 

medelvärde var 9,86 centimeter per sekund och median värdet låg på 8,96 centimeter per 

sekund. 
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Figur 9. Tvärprofil 4 (Lina 4) Skalan för djup utgår från vattenytan  och skalan för bredd utgår från 

den södra stranden och indikeras med ett S. De ljusblåa fälten representerar vatten och de gråa 

representerar allt övrigt. Siffror i de ljusblåa fälten representerar vattenströmningen i centimeter per 

sekund på det djupet och den längden från den södra stranden. Förhållandet mellan bredd och djup är 

inte skalenligt. För större figur, se bilaga 6.  

 

4.2.6 Lina 5 

Lina 5 var den femte och sista tvärprofilen som undersöktes. Den ligger 4,5 meter nedströms 

om fundamenten (Figur 5) och här mättes åns bredd och djup. Vattenhastighet mättes inte, för 

mer om detta, se avgränsningar i kapitel 1.4 och problematik i kapitel 5.2. Bredden mellan 

stränderna var 7,2 meter och medeldjupet var 0,608 meter vilket ger tvärsnittet en area på 4,37 

kvadratmeter. Det utfördes 58 stycken lodningar varav det största djupet uppmättes till 77 

centimeter detta var 5,25 meter från den södra stranden. 

 



 
21 

 

 

 

Figur 10. Tvärprofil 5 ( Lina 5) Skalan för djup utgår från vattenytan  och skalan för bredd utgår från 

den södra stranden och indikeras med ett S. De ljusblåa fälten representerar vatten och de gråa 

representerar allt övrigt. Förhållandet mellan bredd och djup är inte skalenligt. För större figur, se 

bilaga 7.  

 

4.3 VATTENFÖRING  

Vattenflödet som uppmättes i SMHI:s stationer den sjunde maj 2015 var följande: Uppströms 

om den gamla kvarndammen visade mätvärdena på utloppet ur område 9851 Björklingeån på 

ett snitt av 0,08 kubikmeter per sekund (SMHI Vattenwebb, 2015) respektive 0,21 kubikmeter 

per sekund (SMHI Vattenwebb, 2015) ur område 9957 Velångsbäcken som mynnar ut i 

Björklingeån, mätningen sker i anslutning till mynningen.  

Detta ger en total mängd vatten på 0,29 kubikmeter per sekund (0,08+0,21). Vattenflödet 

som uppmättes nedströms om den gamla kvarndammen återigen av SMHI var 0,36 

kubikmeter per sekund (SMHI Vattenwebb, 2015), detta område benämns 9637 Björklingeån. 

Notera att dessa värden är medelvärden sammanställda över hela dygnet vilket inte mätningen 

jag utförde vid den gamla kvarndammen var, detta var heller inte syftet med min mätning att 

skapa ett medelvärde över dygnet. Tabell 1 visar en sammanställning av SMHI:s data och 

även resultatet av de egna mätningarna.  
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Tabell 1. Tabell över vattenflödet i kubikmeter per sekund Den sjunde maj 2015. Notera att för 

uppströms (om kvarndammen) och nedströms (om kvarndammen) anges totalvärdet medan det är 

medelvärde över kvarndammen. Värdena för område 9957, 9851 och 9637 anger medelvärde för hela 

dygnet medan lina 1, 3 och 4 avser värden uppmäta enbart under observationen.  För att se 

områdenas position, se karta i kapitel 8 Bilagor.  

Källa för områdena 9957, 9851 och 9637: SMHI Vattenwebb (Hämtat 10/5 -15) 

 

5 AVSLUTNING  

Detta avslutande kapitel tar upp diskussionen om resultatet och försöker besvara 

frågeställningarna som ställdes tidigare och behandla hypotesen. Utöver detta kommer även 

problematik som har stöts på under uppsatsens genomförande att gås igenom.  

 

5.1 DISSKUSION  

Den grundläggande teorin om hur vattenhastigheten är olika på olika platser i vattendraget, 

som togs upp i teori kapitlet, stämmer in på resultaten som denna studie har kommit fram till. 

Vattenflödet följde mer eller mindre teorin både innan, under och efter fundamenten. Det 

snabbaste flödena hittades i mitten av å fåran vid och nära ytan. Hastigheten avtog sedan ju 

närmare kanterna och eller botten man kom.  Den skillnad man kunde tyda på 

vattenhastigheterna som uppmättes uppströms respektive nedström om fundamenten var att 

differensen blev större, vid lina 1 var den högsta respektive lägsta hastigheten 10,4 / 1,6 

centimeter per sekund, en varians på 8,8 centimeter per sekund. Nedströms om fundamenten 

vid lina 4 så var däremot både den högsta hastigheten högre (17,8 cm/s) och den lägsta lägre 

(0 cm/s) skillnaden mellan dessa extremer är 17,8 enheter, ett värde mer än dubbelt så stor 

som variansens som uppmättes uppströms. Detta kan bero på att 0 värdena vid lina 4 beror på 

felvärden i mätutrustningen, se kapitel 5.2 för problematik om detta, men även om man räknar 

bort dessa värden och använder det näst lägsta värdet som upp mättes vid lina 4 (4,6 cm/s) så 

uppgår differensen mellan det högsta och lägsta värden vid lina 4 till 13,4 enheter, fortfarande 

mer än 50 % av vad som uppmättes vid lina 1. Denna förändring som har skett från lina 1 till 

lina 4 tycks vara formad när vattendraget går mellan fundamenten, där kan vi se att lina 3 

visar upp en differens på 13,8 enheter något som även den är mer än 50 % större än 
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differensen som var vid lina 1 och innan vattendraget passerat fundamenten. På figur 5 och 

resultatet av breddmätningarna så går det tydligt att se att fundamenten påverkar åns dragning. 

Att ån smalnar av in mot fundamenten tyder på att det har skett en förändring i 

vattenhastigheten som har lett till avlagringar mot fundamenten som har skapat denna 

trattform. Som det har nämnts i kapitlet om tidigare forskning så leder en människoskapad 

avsmalning i vattendrag till en ökad risk för översvämning. Hur mycket större risk går inte att 

säga, men en så pass kortvarig och ringa avsmalning som fundamenten skapar innan ån kan 

bre ut sig igen torde inte generera en allt för stor översvämningsrisk. 

Tittar man på batrymetrin så kan man se väldigt olika former. Att lina 3 som visar 

fundamenten skulle ha raka kanter och en relativt jämn botten är ingen överraskning då den 

antagligen har konstruerats med raka linjer en gång i tiden, detta för att dammluckorna skulle 

sluta tätt. Men att denna form även återfinns i någorlunda i lina 4 är mer överraskande, är 

denna jämna botten en produkt skapad av fundamentens påverkan? Eller har en mänsklighand 

även varit här och ordnat upp precis som i lina 3?  Det finns i alla fall stora variationer mellan 

lina 4 och motsvarande lina uppströms om fundamenten, lina 2, orsaken till detta är oklart och 

bristen på data om vattenhastighet vid lina 2 försvårar spekulationerna. För att koppla till 

tidigare forskning och dess resultat att det i de fallet visade på ett ökat djup vid en 

avsmalnande flod går inte att se något direkt liknande resultat här. Medeldjupet vid lina 3, där 

ån är onaturligt avsmalnad, är visserligen det näst djupaste medelvärdet, men detta har mer 

troligt sin förklaring i att kanterna är så branta och att det grunda stränderna som drar ner 

medelvärdet vid de andra linorna inte finns här. Det finns inga större skillnader i de djupaste 

sektionerna linorna emellan och den största djupet och även det högsta medelvärdet gällande 

djup finns vid lina 1, där ingen avsmalning tycks ha skett. Förklaringen till att denna plats inte 

följer tidigare forskning är nog att avsmalningen vid fundamenten är så pass kortvarig och de 

tre meter av avsmalnad ån det handlar om inte har någon större påverkan på djupet, vilket 

även resultatet visar.  

Att vattenföringen är snarlik på alla de tre uppmätta tvärprofilerna, lina 1, 3 och 4 tyder 

på att mätningarna är korrekt utförda, då alla tre visar på ett snarlikt resultat vilket det bör 

vara då avståndet till lina 1 och 4 är endast nio meter och inom detta finns det ingen synligt 

tillflöde. Den lilla variationen som det är kan bero på felmätningar av djup och 

vattenhastighet, en okänd tillförsel eller att den totala vattenföringen har ökat samtidigt som 

undersökningen har pågått. Att mätvärdena för vattenföring är högre i kvarndammen än vid 

SMHI:s stationer uppströms kan förklaras genom ytavrinng, dagvatten från Björklinge tätort 

och annan tillförsel, men att resultatet sedan skulle vara ungefär samma som stationen 

nedströms går då inte ihop. Orsaken till detta kan vara att det inte sker någon tillförsel, eller 

att den ökade tillförseln vägs upp av en dunstning och upptagning av växter. Andra tänkbara 

orsaker kan vara felmätning av någon av aktörerna. Fortfarande värt att poängtera är att det 

som jämförs är medelvärde över hela dygnet mot enbart dagsvärden, och att svaret kan ligga 

där.  

Även om det går att se tydliga skillnader på resultaten uppströms och nerströms om 

fundamenten så går det inte att klargöra om det är en effekt av fundamenten eller om det är 

något annat som påverkar, det kanske har skett någon annan förändring i vattendraget i och 

med kvarnverksamheten eller något annat och det är effekten av denna man ser. Det tycks 
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finnas ett samband, men det är fortfarande för oklart för att kunna förkasta eller bevisa 

hypotesen om att det bör finnas en förändring som ställdes tidigare. För att kunna besvara 

frågeställningarna och hypotesen så behövs det byggas vidare på denna studie och dess 

resultat. Samma metod och tillvägagångssätt skulle behöva pröva frågeställningarna på andra 

platser med strukturer i anslutning till vattendrag och det skulle även behövas göras under fler 

tider på året för att få in mer resultat som kan ligga till grunden för ett svar på 

frågeställningarna. Även om syftet inte blivit besvarat så har uppsatsens andra syfte om att få 

en ökad förståelse för att skriva uppsats och bättre insikt i naturgeografiska metoder och hur 

de används praktiskt för att förbättra min roll som framtida ämneslärare inom geografiämnet, 

uppnåtts. Så även om uppsatsens mål inte helt har uppnåtts så har målet med uppsatsen gjort 

det.  

 

5.2 PROBLEMATIK  

Även fast problem har försökts att undvikits så har det uppstått viss problematik, 

genomgående har det varit tiden som varit knapp men även materialet som haft mindre brister. 

Problematiken kommer här att tas upp och dess påverkan argumenteras.  

Det begränsade antal vattenhastighetsprofiler och dess oregelbundna placering är ett 

bekymmer, målsättning här var att det skulle ha utförts vattenhastighetmätningar vid alla fem 

tvärprofiler. Det viktigaste var att få en profil på var sin sida om fundamenten och en mitt i 

fundamenten, vilket uppfylldes, men det hade varit fördelaktigt med en till uppströms (lina 2) 

för att ytterligare se hur strömningen förändrade sig när det rörde sig mot fundamentet och en 

till nedströms (lina 5) för att se om vattendraget återgår eller uppvisar tendenser till att återgå 

till en liknande strömning som uppmättes på vattendraget innan fundamentens påverkan. 

Konsekvenserna av detta blir helt enkelt att det finns en mindre mängd data att tillgå.  

Att data bara samlades in under en dag på året på en plats som har en väldigt föränderlig 

vattenregim beroende på årstider och väderinslag så som torka, nederbörd, stormar och 

snösmältning som alla ger väldigt olika förutsättningar för vattendraget. Som tidigare nämnt 

så kanske ett fenomen som formar vattendrag endast uppstår under särskilda förutsättningar 

inte är aktivt för tillfället och således inte går att mäta. Att datainsamlingen bara skedde under 

en dag leder även till att det inte finns något underlag till generalisering.  

Av totalt 212 stycken flödesmätningar uppmättes 20 stycken av mätvärdena som togas av 

flödesmätaren till värden under 3 centimeter per sekund, något som flödesmätaren inte var 

designat för. Hur flödet egentligen var på dessa punkter går inte att säga, förutom att de 

antagligen var lägre en 3 centimeter per sekund. Varför flödesmätaren inte var designad för 

flöden lägre än detta framgick inte av tillverkarens instruktionsmanual, det som kan vara 

möjligt är att friktionen mellan impellern och dennes axel mot impellerhuset var så pass hög 

och att det således att vattenhastigheten hade svårt att driva den och att detta försvårade 

kalibrering, men detta är bara spekulationer. Detta skulle medföra att mätresultaten under 3 

centimeter per sekund gavs ett lägre värde än vad som var verkligt, detta på grund utav att 

friktionen drog ner på farten och således även mätresultatet. Vid mätningarna som gav ett 

resultat under 3 centimeter per sekund så uppträdde räkneverket som normalt, den gav inga 

felmeddelande och alla värden presenterades korrekt, inklusive medelvärde som antecknades.  
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BILAGOR  

 
Bilaga 1. Översiktskarta som visar positionen för undersökningsplatsen och hur den ligger i 

förhållande till SMHI:s mätstationer. Källa: © Lantmäteriet 12014/00601 Projektion: SWEREF99 TM 
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Bilaga 2. Större version av Figur 5. För figurtext se figur 5. 
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Bilaga 3. Större version av Profil 1. För figurtext se figur 6.  
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Bilaga 4. Större version av Profil 2. För figurtext se figur 7. 
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Bilaga 5 Större version av Profil 3. För figurtext se figur 8.  
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Bilaga 6 Större version av Profil 4. För figurtext se figur 9. 
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Bilaga 7 Större version av Profil 5. För figurtext se figur 10. 


