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Jädraån^Gavleån har mellan Lillåns mynning och havet en längd av 93.1 
km. Flodsträckan finnes upptagen å kartbladen 1 Forsbackaforsen och 2 
Kungsforsen, det föregående omfattande 45 kin och det senare 48.1 km av 
flodsträckans längd. Kartbladens läge inom flodområdet åskådliggöres av 
ovanstående kartskiss, där gränserna är o markerade. 

Området återfinnes å de topografiska kartbladen 105 Ockelbo och 98 Gävle 
i skala 1: 100 000. 

I administrativt avseende tillhör området Ockelbo, Järbo och Ovansjö sock
nar av Gästriklands västra tingslag, Högbo och Valbo socknar av Gästriklands 
östra tingslag samt Gävle stad, allt i Gävleborgs län. Vattenrättsligt hör 
området till österbygdens vattendomstol. 

Gavleån utgör avlopp för Gästriklands Storsjö, vilken upptager ett stort 
antal smärre vattendrag. Det största av dessa är Jädraån, och det är den 
som jämte Gavleån i det följande åsyftas. Området ligger till rätt stor del 
under gränsen för det senglaciala havets utbredning (M. G.). Denna antages 
ligga å c:a 180 m ö. h. i vattenområdets nedre del och å c:a 200 m längre mot 
NV. Området nedanför M. G. tillhör älvsedimentens och havsavlagringarnas 
region, medan övre delen faller inom moränlidernas region. M. G. markerar 
även gränsen mellan urspolad och mera orörd morän. 

Gavleåns och Jädraåns lopp äro varandra ganska lika så när som på övre 
delen av det sistnämnda. I stort sett äro de breda och uppfyllda av sand
eller leravlagringar med en rik bebyggelse. Gavleån är ofta ganska djupt, un
derstundom 10—15 m, nedskuren i sedimenten. S om ån går den höga och 
breda Gävleåsen, som delar dalgången i två hälfter. Kring åsen hava mo-
sandsavlagringar bildats genom utsvämning. Denna öppna landskapstyp råder 
även kring Storsjön, som utgör ett flackt bäcken av slättlandstyp, dock de
lat i två hälfter av en markerad rullstensås. Stränderna äro laga och särskilt 
kring Jädraåns utlopp tätare bebyggda. Samma är förhållandet med Jädra
åns dalgång upp till trakten av Kungsfors, där bebyggelsen glesnar och den 
mera utpräglade skogsbygden vidtager. Inom detta sistnämnda område är 
fallkurvan brantare. 

Berggrunden uppbygges till huvuddelen av en i regel grå gnejs, som under
stundom är mera granitisk. Inom ett område å ömse sidor Gavleån och upp 
mot Kungsfors blir gnejsen bandad och slirig. Mitt i detta område ligger 
kring Gavleån och Storsjön sandsten. SO om Mackmyra, V om Sandviken 
och N om Valbo finnas diabaspartier inuti sandstensområdet. Urkalksten fin
nes bl. a. S om Forsbacka och V om Högbo. J ärngruvor, dock endast av 
mindre betydelse, finnas S om öjaren (Svartviksgruvorna) och VNV om 
Högbo (Alkärrsgruvan). Några mindre silvergruvor ligga S om överbyn 
och SV om östanbyn, S om öjaren. 

De kvartära avlagringarna bestå av morän, rullstensgrus, sand, lera och 
torv. Moränen är den viktigaste jordarten ovan M. G. Den utgöres av en 
heterogen blandning av block, grus och sand inbäddad i finare, mjälliknande 
material. I sitt typiska skick är moränen osorterad, men mera lokalt kan 
det finare materialet vara bortspolat. Detta är fallet dels under M. G., dels 
i vissa fall även över. Man urskiljer olika moräntyper, karakteriserade genom 
bildningssätt och material. Viktigast äro ytmorän, bildad inuti och botten
morän under inlandsisen. Den sistnämnda moränen är därför hårt packad, yt-
moränen luckrare och sandig. Denna eroder as därför lättast av det rinnande 
vattnet. Genom ryggliknande topografi karakteriserade former av de nämn
da moräntyperna äro ändmoräner och drumlins. De sistnämnda, som finnas 
t. ex. O om Jäderbo och S om Tallås station, äro sträckta längs med isrörelse
riktningen; ändmoränerna gå vinkelrätt däremot. O och SO om sjön öjaren 
finnas en del sålunda orienterade ryggar, vilka möjligen äro ändmoräner. 
(De kunna dock vara dyner.) Isrörelseriktningen var inom vattenområdet 

rätt olika. Inom huvuddelen var den NV—SO, men inom kustområdet in 
mot sträckan Hällsjön—öjaren—Sandviken etc. blir den hastigt nästan rakt 
N—S för att närmast kusten övergå till NNO—SSV. Isrörelseriktningen an-
gives utom av de nämnda moräntyperna även av isräfflorna och rullstens
åsarna. Dessa senare ha nämligen bildats av isälvar, vilka med stor hastighet 
framrunnit i istunnlar utmed landisens botten. Materialet är därför, till 
skillnad från moränens, väl sorterat och ursköljt; blockiga lager omväxla med 
relativt finsandiga, beroende på växlingar i isälvens hastighet. Flera mycket 
markerade rullstensåsar genomdraga landskapet En kommer från Hedesunda, 
passerar Främlingshem och Mackmyra samt svänger mot Gävle, på vars norra 
sida den lämnar vattenområdet. En annan stor ås är den som kommer S 
ifrån, övertvärar Storsjön och går förbi Högbo V om öjaren och därifrån 
upp förbi Ockelbo. Den tredje, dock icke fullt så markerade huvudåsen, är 
den som följer Jädraån från Jäderforstrakten och upp förbi Tallås. Vid 
Jädrasjöarna fortsätter den i samma riktning mot NV ut från detta vatten
område. 

Rullstensåsarna omgivas, som redan nämnts, av sandavlagringar, bildade 
till stor del genom utsvämning från åsarna. Utom sanden är emellertid 
leran av stor betydelse inom vattenområdet. Den är i de fall, då den icke 
är en svämbildning, avsatt i ett hav eller inhav. Tre typer kunna urskiljas: 
glaciallera, ancyluslera och litorinalera, vilka dock icke alltid kunna särskil
jas i fält. Den förstnämnda är i regel skiktad, årsvarvig och ganska styv. 
Även ancylusleran kan vara skiktad, men innehåller diatomacéer etc., vilka 
angiva dess avlagringsförhållanden. Mäktigheten kan vara ganska betydande. 
Litorinaleran är en saltvattensbildning, den är endast sällan och då otydligt 
skiktad samt ej av större mäktighet. Till färgen är den gråblå till svart, svart
lera. Dess utbredningsområde ligger i stort sett under 80 m:s-nivån. 

Lerorna och även de övriga jordarterna äro inom vissa delar av vattenområ
det ganska starkt kalkhaltiga. Kalciumkarbonathalten är sålunda i Jädraåns 
dalgång t. ex. nära Jäderbo c:a 3 % och i Gavleåns dalgång 4—5 % med stigande 
värden mot kusten. Orsaken härtill är, att inlandsisen medfört kalkhaltigt 
material från silurområdet strax utanför Gävle. Lokalt förekomma massor 
av hopsvämmade snäckskal, skalbankar. — Sjö- och myrmalm finnas här och 
där, särskilt mot NV. De äro dock icke av någon betydelse. Torvmarker 
förekomma ieka lika rikligt som längre norrut. De äro kärr, myrar eller mu
rar, men även verkliga högmossar finnas, ofta mer eller mindre lutande. 

Nederbördens storlek och fördelning åskådliggöres av nedanstående tabell. Nederbörd. 
som upptager månads- och årsmedeltal av nederbörden under tiden 1905—24 
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124 Stjärnsund .... Sd 180 32 23 34 38 48 57 76 84 54 44 43 50 583 
Ko 185 34 25 31 33 43 55 71 83 51 46 43 47 562 

101 Katrineberg .... K 250 37 24 37 42 47 63 78 87 58 54 49 52 628 
1190 Botjärn Bt 165 32 21 31 41 53 63 76 103 64 63 50 48 645 
105 Mackmyra . . . M 50 34 22 29 36 46 53 70 89 49 48 45 50 571 

106 Gävle G 21 32 19 24 32 41 53 68 85 49 47 40 45 535 

Medeltal 142 84 22 31 37 46 57 73 SS! 54 50 45 49 587 
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vid några nederbördsstationer inom eller i niirlieten av flodområdet. Å kart
skissen före texten är stationernas läge utmärkt och även årsmedelnederbör-
den angiven. Den största medelnederbörden, (345 mm, har förekommit vid 
Botjärn och den minsta, 535 mm, vid Gävle. 

Medeltalet för samtliga stationer utgör 587 mm, vilket värde approxima
tivt kan godtagas såsom hela områdets medelnederbörd för perioden i fråga. 
Då den samtidiga medelvattenmängden vid Gavleåns utlopp utgör 22.4 kbm 
per sek. motsvarande en avrinning av 9.1 liter per sek. och kvkrn eller 287 mm 
per år erhålles approximativt en avdunstning av 300 mm och avrinnings
koefficienten 49 "/i,. 

Nederbördsfördelningen under året åskådliggöres även av diagrammet. I 
medeltal under perioden är augusti månad nederbördsrikast med 88 mm och 
februari nederbördsfattigast med 22 mm. 

Jädraån har nedom Lillåns inflöde ett nederbördsområde av 362 kvkrn och 
vid inloppet i Storsjön 8S6 kvkm. Vid utloppet av Storsjön utgör Gavleåns 
nederbördsområde 2 16S kvkm och vid mynningen i havet 2 467 kvkm. Jädra
ån—Gavleån mottager inom de här behandlade flodsträckorna endast ett till
flöde, vars område överstiger 100 kvkm, nämligen Högboån, som infaller från 
vänster vid km 37.3 och har ett nederbördsområde av 180 kvkm. I Storsjön 
mynna ytterligare några större tillflöden, Borrsjöån, Vallbyggeån och Ham-
marbyån med nederbördsområden av resp. 259, 121) och 652 kvkm. 

Gavleåns område är i sin helhet jämförelsevis sjörikt. Vid mynningen ut
göra sjöarna en areal av 1S4.5 kvkm om endast sjöar med en yta av minst 
0.8 kvkm medräknas och 203.1 kvkm om även de minsta sjöarna medräknas, 
vilka arealer motsvara resp. 7.5 och 8.2 % av nederbördsområdets storlek. Av 
Gavleåns källgrenar har dock Jädraån ett jämförelsevis sjöfattigt område. 
Vid inflödet i Storsjön utgör sjöarealen endast 41.0 kvkm motsvarande 4.0 % 
av detta område om endast sjöar med minst 0.8 kvkm medräknas. 

De största sjöarna inom flodområdet äro följande: 

Hyn 7.0 kvkm 

Storsjön (Jädraån) 5.1 » 

Öjaren 21.0 » 

Logärden 6.7 > 

Hmsen 11.8 > 

Hyen 7.6 kvkm 

Malmtjärn 3. G > 

Ottnaren 13.0 > 

Storsjön med Näsbvggesjön . . 75.0 » 

Samtliga uppgifter rörande sjöarealer äro hämtade ur »Studier över Gav
leåns liydrografi och samband med vattenområdets ekonomiska geografi» av 
Gösta Ekelöf, Meddelanden från hydrografiska byrån, 9, Stockholm 1918. 

Vattenståndsmätningar i Jädraån—Gavleån inom de behandlade sträckorna 
föreligga från stationerna Järbo (2% 1908—31/i» 09), Backbergs fäbod (26/B 

190S—31/'5 10, -'Vu 1923—3Vs 2S), östanbyn (-/t 1907—la/s 10), Forsbacka 
(Storsjön, från 2r/3 1S54), Forsbacka damm (lj3—30ja 1921, från 4/u 1924), 
övre Gävle (från */i 1S96) och Nedre Gävle (från 1j± 1896). Följande karak
teristiska vattenstånd hava uträknats vid Backbergs fäbod. Forsbacka samt 
örre och Nedre Gävle. 

Backbergs 
fäbod F 0 r s b a c k a Övre 

Gävle 
Nedre 
Gävle 

1924—27 1924—27 1912-24 1901—27 1912—24 1912—24 

m ö. Ii. m ö. b. m ö. b. 111 ö. h. m ö. b. m ö. b. 

Högsta högvattenyta . . . 70.94 62.73 63.21 63.21 2.34 0.74 

Normal > . . 69.75 62.24 62.29 62.25 1.25 0.51 

> medelvattenyta . . 68.09 61.68 61.70 61.67 0.23 — 0.11 

Lägsta > . . 67.80 61.52 61.51 61.33 0.05 — 0.17 

Normal lågvattenyta . . . 67.54 61.40 61.41 61.35 — 0.30 — 0.59 

Lägsta > . . 67.37 61.27 61.18 60.85 — 0.58 — 0.74 

Vattenståndet inom själva flodsträckorna är i hög grad påverkat av den 

starka industrialiseringen och företer starka ocli hastiga växlingar i samband 
med oregelbundna tappningar från kraftverksdammar. Dessa tappningar mär
kas föga i Storsjön på grund av den utjämnande inverkan av detta stora ma
gasin, men vattenståndet här står under inflytande av en damm vid Fors
backa ett stycke nedströms utloppet ur sjön. 
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En föreställning om vattenståndets årliga variation erhålles av diagram
met som upptager vattenståndskurvor i Storsjön under ett par karakteristiska 
ar. Vattenståndet i Gavleåns område har i stort sett norrländsk karaktär, 
med utpräglat högvatten på våren i samband med snösmältningen och låg
vatten under senvintern. Under perioden 1901—27 har vårmaximum inträf
fat tidigast 20 april (1934), i medeltal 1.2 maj och senast 5 juni (1927). Dessa 
jämförelsovis sena data bero på den försenande inverkan av Storsjöns maga
sin. 1 Jädraån torde vårfloden nå sitt maximum ungefär 1 vecka tidigare. 
Under sommaren är vanligen vattenståndet lågt men stiger i allmänhet på 
hösten i samband med hög nederbörd samtidigt som avdunstningen vid denna 
tid är liten. Från hösten sjunker vattenståndet ganska jämnt ned till vinter-
minimum strax före snösmältningens början. 

Vattenmängdsmätningar hava utförts i Jädraan vid Backbergs fäbod, i 
Gavleån vid Forsbacka och ö. Gävle, vid samtliga platser dock i så litet antal 
att avbördningskurvor ej ha kunnat uppgöras. Emellertid har fran Gävle 

stads elektricitetsverk erhållits dagliga vattenmängder för tiden 1905—24 
gällande för vattendraget ovanför Gävle och med stöd av dessa hava månads
media och karakteristiska vattenmängder beräknats för samma period. 

De erhållna värdena och den motsvarande avrinningen äro sammanställda 
i nedanstående tabeller. Nederbördsområdet vid övre Gävle utgör 2 460 kvkm. 

Medelvattenmängd och medelavrinning för månad och år. 

Liter per sek. ocli kvkm 

jau. febr. mars april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. år 

Liter per sek. ocli kvkm 
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Karakteristiska vattenmängder och motsvarande avrinning. 
kbm/sek. 1/s. km2 

Högsta liögvattenmängd 250 102 

Normal -t 89.2 36.4 

> medelvattenmängd 22.4 9.1 

11.1 4.5 

Vattenmängd med 50 % varaktighet 14.8 6.0 

Normal 6-månadersvattenmängd 14.8 6.0 

Lägsta > 9.3 3.8 

Vattenmängd med 75 % varaktighet 10.8 4.4 

Normal 9-måuadersvattenmängd 10.8 4.4 

Lägsta > 4.2 1.7 

5.1 2.1 

») 1.0 ^ 0.4 

Avrinning i 1/s. km'-

Varaktighet, dagar . 

. 1.2 a 3 4 5 6 S 

. 365 356 340 298 224 181 126 

10 

97 
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56 32 18 4 0 

Med stöd av de erhållna värdena vid övre Gävle har slutligen under hän
synstagande till områdenas olika karaktär beräknats karakteristiska vatten
mängder för varje avsnitt av vattendraget, som finnas angivna i tabellen 
sid. 4. Då förhållandena i Gavleån och Jädraån äro ganska olika, bli givet
vis de i det senare vattendraget på detta sätt beräknade värdena osäkra. Det 
naturliga avrinningsförloppet är i hög grad stört genom ett flertal reglerings
dammar för kraft- och flottningsändamål och av denna anledning motsvara 
en del av de angivna värdena ej de naturliga förhållandena. Beträffande 
den lägsta lågvattenmängden i Gavleån inträffade denna, då ån tillfälligt var 
uppdämd på grund av sörpning vid Forsbacka. 
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Avrinningens ärliga variation följer vattenståndets. Den enligt månads-
medeltal uppritade medelkurvan har sitt maximum i maj och minimum i 
februari. Nästan lika låg som i februari är medelavrinningen i juli, då kur
van har ett sekundärt minimum. Härifrån stiger avrinningen i genomsnitt 
emot ett föga utpräglat maximum under november. 

Disponibel De i tabellerna angivna turbineffekterna hava beräknats ur de naturliga 
vattenkraft, framrinnande vattenmängderna under antagande av en verkningsgrad av 

75 %. Då det endast i undantagsfall varit möjligt att bestämma motsvarande 
fallhöjder, har beräkningen i allmänhet utgått från medelvattenytan, som vid 
avvägningen i regel blivit säkert bestämd. Då fallhöjderna vid forsar och 
fall vanligen öka med fallande vattenstånd, under det att ett motsatt för
hållande äger rum för mellanliggande sträckor, är det enligt denna beräk
ningsgrund vanligare, att forssträckornas effekter blivit för lågt än för högt 
beräknade. Till fallförlusterna i älven eller i erforderliga kanaler har ingen 
annan hänsyn tagits, än som kan ligga i den antagna verkningsgraden, och 
ej heller har hänsyn tagits därtill, att vissa sträckor näppeligen kunna till
godogöras. 

Då svårighet råder att avgränsa vissa forsar, och då uppgifterna angående 
forsarnas benämning ofta äro ofullständiga, kunna i tabellen mindre felak
tigheter i dessa avseenden förekomma. 

For olika sträckor hava följande effekter i turbinhästkrafter erhållits: 

Effekt vid låg Effekt med varaktighet av 
Effekt vid medel

Km 
vattenmängd 75 £ 50 % vattenmängd 

Lägsta Normal Lägsta 
årsvärde 

Hela 
perioden 

Lägsta 
årsvärde 

Hela 
perioden Lägsta Normal 

93.1—25.0 680 1410 1100 2 300 2 500 3 760 3 420 6 640 
25.0— 0.0 570 3 030 2 470 6 290 5 480 8 620 6 290 12 950 

93.1— 0.0 1250 4 440 3 570 8590 7 980 12 380 9 710 19 590 
Effekt pr km 13 48 38 92 85 130 100 210 

Utnyttjad Inom de behandlade älvsträckorna finnas följande kraftverk av någon be-
vattenkraft. tydenhet. 

Pallanite kraftverk. Byggdes 1904. Den tillgodogjorda fallhöjden är 
c:a 6 m och den installerade effekten 180 likr, som användes för drift av elek
triska generatorer. Ägare är Kopparbergs och Hofors sågverks A. B., 
Ockelbo. 

Norda-nå kraftverk. Byggdes 1921. Den tillgodogjorda fallhöjden är 
c:a 4 m och den installerade effekten 160 hkr, som användes för drift av elek
triska generatorer. Ägare är A. B. Gästriklands yllefabrik, Järbo. 

Finnäs kraftverk. Byggdes 1912. Den tillgodogjorda fallhöjden är c:a 4 m 
och den installerade effekten 110 hkr, varav 25 hkr för drift av elektriska 
generatorer och 85 hkr för drift av annat, ej elektriskt maskineri. Ägare är 
A. B. Gästriklands yllefabrik, Järbo. 

Järbo sågverksförenings kraftverk. Byggdes 1918. Den tillgodogjorda fall
höjden är c:a 4 m och den installerade effekten 120 hkr, varav 80 hkr för 
drift av elektriska generatorer och 40 hkr för direkt drift av sågmaskineri. 
Igare är Järbo sågverksförening u. p. a., Järbo. 

Djupdals kraftverk. Byggdes 1921. Den tillgodogjorda fallhöjden är c:a 
12 m och den installerade effekten 750 hkr, som användes för drift av elek
triska generatorer. Den producerade energien utgjorde under år 1927 
2 436 300 kWh. Ägare är Djupdals A. B., Sandviken. 

Järbo nedre kvarnförenings kraftverk. Kraftstationen byggd 1909. Kvar
nen på 1820-talet, ombyggd 1898. Den tillgodogjorda fallhöjden är e:a 3.5 m 
och den installerade effekten 100 hkr, varav 50 hkr för drift av elektriska 
generatorer och 50 hkr för drift av kvarnmaskineri. Ägare är Järbo nedre 
kvarnförening u. p. a., Järbo. 

Kvarnforsens kraftverk. Byggdes 1915. Den installerade effekten utgör 
70 hkr, varav 35 hkr för drift av elektriska generatorer och 35 hkr för direkt 
drift av kvarnmaskineri. Ägare är Jäderfors kvarnförening u. p. a., Jä-
derfors. 

Sandvikens kraftverk. Byggdes 1917. Den tillgodogjorda fallhöjden ut
gör c:a 5.5 m och den installerade effekten 260 hkr, som användes för drift 
av elektriska generatorer. Den producerade energien utgjorde år 1927 
864 750 kWh. Ägare är Sandvikens järnverks A. B., Sandviken. 

Bergforsens kraftverk. Byggdes 1880. Den installerade effekten är 25 hkr, 
som användes för drift av sågmaskineri. Ägare är byamän i överbyn, Högbo. 

Forsbacka kraftverk. Byggdes 1870 och 1899 samt moderniserades 1909 
och 1911. Den tillgodogjorda fallhöjden är c:a 3.5 m och den installerade 
effekten 1150 hkr, varav 200 hkr för drift av elektriska generatorer och 
950 hkr för direkt drift av annat, ej elektriskt maskineri. Den producerade 
energien i den elektriska kraftstationen utgjorde år 1927 318 300 kWh. Äga
re är Forsbacka järnverks A. B., Forsbacka. 

Mackmyra bruks kraftverk i ågrenen söder om holmen ön. Byggdes 1905. 
Den installerade effekten är 390 hkr, varav 330 hkr för drift av elektriska 
generatorer och 60 hkr för direkt drift av annat, ej elektriskt maskineri. Äga
re är major E. Th. Klingberg, Mackmyra. 

Mackmyra sulfit J.. B:s kraftverk i ågrenen söder om holmen ön. Bygg
des 1920—1921. Den tillgodogjorda fallhöjden är c:a 11.5 m och den instal
lerade effekten 1 050 hkr som användes för drift av elektriska generatorer. 
Den producerade energien utgjorde år 1927 5 384 530 kWh. Ägare är Mack- ' 
myra sulfit A. B., Mackmyra. 

Öns kraftbolags kraftverk i ågrenen norr om holmen ön. Byggdes 1915. 
Den tillgodogjorda fallhöjden är c:a 2 m och den installerade effekten 40 hkr, 
som användes för drift av elektriska generatorer. Ägare är Öns kraftbolag, 
Mackmyra. 

Östanbäcks filfabriks kraftverk. Den tillgodogjorda fallhöjden utgör c:a 
1.8 m och den installerade effekten 55 hkr, varav 45 hkr för drift av elektriska 
generatorer och 10 hkr för direkt drift av filfabrik. Ägare är herr J. 
Vahlman, Valbo. 

Östanbäcks ullspinneris kraftverk. Byggdes 1924. Den installerade effek
ten är 35 hkr, varav 6 hkr för drift av elektriska generatorer och 29 hkr för 
direkt drift av annat, ej elektriskt maskineri. Ägare är J. Ryboms stärbhus, 
Valbo. . 

Lundbyfallets kraftverk. Byggdes 1885. Den tillgodogjorda fallhöjden är 
c:a 2.0 m och den installerade effekten 55'hkr, som användes för drift av 
sågmaskineri. Ägare är Lunds och östanbäcks sågbolag, Valbo. 

Svedens kraftverk. Den installerade effekten utgör 55 hkr, varav 10 hkr 
för drift av elektrisk generator och 45 hkr för direkt drift av kvarn
maskineri. 

Äbyfors kraftverk. Byggdes 1914. Den tillgodogjorda fallhöjden är c:a 
4.0 m och den installerade effekten 340, hkr, som användes för drift av elek
triska generatorer. Den producerade energien utgjorde under år 1927 
630 510 kWh. Ägare är Gävle stad, Gävle. 

Hagaströms kraftverk. Byggdes 1895. Modernisering pågår. Den till
godogjorda fallhöjden är 3.2 m och den installerade effekten 415 hkr, varav 
315 hkr för drift av elektriska generatorer och 100 hkr för direkt drift av 
tegelbruk. Ägare är Hagaströms tegelbruks A. B., Hagaström. 

Tolvfors kraftverk. Byggdes 1926. Den tillgodogjorda fallhöjden är c:a 
6.5 m och den installerade effekten 700 hkr, som användes för drift av elek
triska generatorer. Ägare är Gävle stad, Gävle. 

Strömdalens kraftverk. Byggdes 1903. Den tillgodogjorda fallhöjden är 
c:a 5.5 m och den installerade effekten 1140 hkr, som användes för drift av 
elektriska generatorer. Den producerade energien utgjorde under år 1927 
3 304 330 kWh. Ägare är Gävle stad, Gävle. 

Strömsborgs kraftverk. Byggdes 1923. Den tillgodogjorda fallhöjden är 
e:a 4.0 m och den installerade effekten 400 hkr, som användes för drift av 
elektriska generatorer. Den producerade energien utgjorde år 1927 1 682 900 
kWh. Ägare är Gävle stad, Gävle. 

Enligt Kungl. brev d. 21/2 1914 ingår Gavleån öster om Kungsbron i Gävle Farled. • 
stads hamnområde och är således denna del av ån allmän farled. Då ån mel
lan Kungsbron och Gammelbron trafikeras med rodd- och motorbåtar, måste 
även denna sträcka anses utgöra allmän farled. 

Allmän flottled finnes i Jädraån från Lillåns inflöde till Jädraåns hytt- Flottled. 
damm samt från Jädraås masugn till utloppet i Storsjön i enlighet med 
Kungl. Maj :ts kungörelse den 31 augusti 1920 innefattande provisorisk för
teckning över vattenområden, i vilka enligt vattenlagen flottled skall bibe
hållas och vilken kungörelse i ifrågavarande delar såsom oklandrad vunnit 
laga kraft. I Gavleån är däremot icke inrättad allmän flottled. 

^ Kungsådra finnes i Gavleån från utloppet ur Storsjön i enlighet med Kungsådra. 
Kungl. Maj:ts kungörelse den 27 juli 1923 med förteckning å vattendrag, där 
kungsådra finnes. 
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Tabell över fallhöjder, vattenmängder, disponibel och utbyggd vattenkraft m. 111. 
Förklaringar. 

Låg-{hög-)vattenyta = lägsta (högsta) vattenståndet under ett är. Medelvattenyta = 
medeltalet av de dagliga vattenstånden under ett år. Normal låg-(medel-, hög-)vattenyta 
— medeltalet av de årliga låg-(inedel-, hög-)vattenstånden. Lägsta (högsta)låg-(medel-, 
hög-)vattenyta hänför sig till den betraktade perioden. Analoga betydelser tilläggas de 
olika vattenmängderna. 9-(6-)månadersvattenmängd = vattenmängd ined 75 (50) % var
aktighet under ett år = den vattenmängd, som under ett år överskridits under 274 (183) 

dagar. Vattenmängd med 75 (50) % varaktighet under en period = den vattenmängd, 
som överskridits under 75 (50) % av perioden. Effekt vid olika vattenmängd = det antal 
turbin hästkrafter, som vid en verkningsgrad av 75 % motsvarar resp. vattenmängd och fall
höjden vid medelvattenstånd. Effekt med 75 (50) % varaktighet har analog betydelse 
med motsvarande vattenmängd. 

Fallsträckans 
benämning. 

Av
stånd 
från 
myn

ningen 

km 

Neder-
börds-

om-
råde 

kvkm 

Medel-
vatten-

vta 

m ö. h. 

Fall
höjd 

Vattenmängd i kubikmeter per sekund Turbineffekt i ikr. = 75 

Instal
lerad 

turbin-
Låg

vatten-
mängd. 

Vattenmängd med 
aktighet av 

var- Medel-
vatten
mängd. 

Hög-
vatten-
mäugd. 

Lågvatten Effekt med varaktighet av Medelvatten-

Instal
lerad 

turbin-
Låg

vatten-
mängd. 75 % 50 % 

Medel-
vatten
mängd. 

Hög-
vatten-
mäugd. 

effekt. 
75 % 50 % 

effekt. effekt 

Läg
sta. 

Nor
mal. 

Lägsta 
års-

värde. 

Hela 
perio
den. 

Lägsta 
års-

värde. 

Hela 
perio
den. 

Läg
sta. 

Nor
mal. 

Nor
mal. 

Hög
sta. 

Läg
sta. 

Nor
mal. 

Lägsta 
års-

värde. 

Hela 
perio
den. 

Lägsta 
års-

värde. 

Hela 
perio
den. 

Läg
sta. 

Nor
mal. hkr 

0.4 0.8 0.6 1.3 1.4 2.0 1.8 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 

> 
» > » > 11 22 17 36 39 56 50 100 

» > » > 1 2 2 4 4 6 5 11 

> 
> > > » » 23 46 35 75 81 120 100 210 180 

> » > > > 0 1 1 1 1 2 2 4 

> > > 2.3 2.1 4.1 62 120 94 200 220 36.0 330 640 

S > » > 4 7 5 12 13 21 19 37 

> > > 19 38 29 62 67 110 100 200 

» > > > 36 72 54 120 130 210 190 370 

1 > » ) » » > 2 5 4 8 8 14 13 25 

» > » > > » 33 66 50 110 120 190 170 340 

3 » > > » > » 11 22 17 36 39 64 59 110 

0.5 1.0 0.8 1.6 1.7 2.6 2.4 4.6 14 29 23 46 49 75 70 130 
* » » » > 43 86 69 140 150 220 210 400 
> ?> S 44 88 70 140 150 230 210 400 
S » » » S 4 8 6 13 14 21 19 37| 

» > > » > » 17 34 27 54 58 88 82 160 

$ » » > > » 59 120 94 190 200 310 280 540 

> ï > > » > > 8 17 14 27 29 44 41 78 

1.1 0.9 1.8 2.0 8.0 2.8 5.3 4 10 8 16 18 27 25 48 

» » s » > > y 22 48 40 79 88 130 120 230 160 

> > ' » > î » » 22 47 39 77 86 130 120 230 110 

» > > > > •» > 6 13 11 22 24 36 34 64 

O.G 1.3 1.0 2.1 2.8 3.3 3.0 5.8 23 51 39 82 90 130 120 230 120 

> » » > > > » 0 0 0 0 0 0 0 0 

> » > » » » » » 80 170 130 280 310 440 400 780 750 

5 > » > i » > 33 72 55 120 130 180 160 320 100 

» » Ï > » > > 8 17 13 27 30 43 39 75 
S> > > » > > 15 32 25 52 58 82 75 140 
» > » } » » » 14 30 23 48 53 76 69 130 70 

> » » > > » 10 21 16 34 37 53 48 93 
» » > > > S » 6 13 10 21 23 33 30 58 

0.7 1.5 1.2 2.3 2.6 3.6 3.2 6.3 8 16 13 25 28 40 35 69 
s > > » 0 0 0 0 0 0 0 0 

> » } > » > 11 24 19 37 40 58 51 100 25 
» 2.4 2.7 3.9 3.4 6.6 4 9 7 14 16 23 20 40 > 260 

0.9 1.9 1.5 3.1 3.4 4.9 4.4 8.4 7 15 12 25 27 39 35 67 
> 260 

» > > » » > > 4 8 6 12 14 20 18 34 
S s- » > » > » 13 27 21 43 48 69 62 120 

» > > 2 4 3 6 7 10 9 17 

0.9 4.8 3.9 10 8.5 13 10 20 2 10 8 20 17 26 20 40 
> > > » » > > 31 160 130 340 290 440 340 680 1150 

> •» i > » > 11 58 47 120 100 160 120 240 

> » » » » 27 140 120 300 260 390 300 600 

> » > 1 5 4 10 8 13 10 20 

» > » > » 44 240 190 490 420 640 490 980 390 

> > » > > » 11 58 47 120 100 160 120 240 

» 4.9 4,0 * 8.9 14 21 97 530 430 1080 960 1510 1080 2270 1050 

» » » , » > 2 10 8 20 18 28 20 • 42 

» » » 

* 

» > » 19 100 84 210 190 290 210 440 90 

» » 29 160 130 320 280 450 320 670 110 

> > » » > > 1 1 5 4 10 9 14 10 21 

» > » > > Ï 43 240 190 480- 430 670 480 1010 340 

) > > > > » 5 29 24 60 53 84 60 130 

2 > ) > > 41 230 180 460 410 640 460 970 

» » » > 1 5 4 10 9 14 10 21 

> » » » > 32 170 140 350 310 490 350 740 415 

> » » » 9 49 40 100 89 140 100 210 

> » > > s > 56 300 250 620 550 870 620 1300 700 

> > •» > > 2 10 8 20 18 28 20 42 

Ì.0 5.1 4.2 11 9.3 15 11 22 89 250 57 290 240 630 530 860 630 1250 1140 

» > » > > > > 6 31 25 66 56 90 66 130 

> > » , 
> 36 180 150 400 330 540 400 790 400 

• 
> Y > > > » 5 25 21 55 46 75 55 110 

Itranite 

Pallanite 

Jädraåsforsen 

Lundeforsarna 

Kungsforsen 

Nordanåforsen 

Finnäsforsen 

Djupdalsforscn 

Kvarnforsen 

Kvarnströmmen 

Bergforsen 

Storsjön 

Forsbackaforsen 

llammarfallet 

Lundbyfallet 

Abyfors 

Prästforsen 

Tolvforsen 

Strömdalsforsen 

Strömsborgsforsen 

Havets m. v. v. 

83.1 

92.3 

92.1 

90.5 

90.3 

87.8 

57.3 

84.9 

83.8 

82.5 

81.0 

80.6 

79.9 

76.1 

75. e 

75.4 

73.2 

72.3 

71.8 

71.1 

61.4 

61.2 

60.8 

59.6 

59.4 

58.8 

58.2 

57.5 

52.7 

52.2 

52.1 

51.6 

40.3 

39.9 

38.1 

3S.0 

36.9 

36.8 

34.4 

33.4 

29.5 

25.0 

24.2 

24.1 

18.4 

17.7 

17.2 

17.1 

16.4 

16.2 

13.5 

13.0 

12.6 

11.5 

11.1 

10.2 

9.5 

8.8 

8.4 

6.2 

5." 

3.8 

3.6 

3.0 

2.9 

0.0 

362 

606 

877 

886 

216S 

2467 

199.1 

199.1 

196.3 

196.0 

190.2 

190.1 

171.5 

173.6 

168.8 

159.8 

159.2 

150.9 

148.1 

145.2 

136.6 

127.8 

I 127.0 

I 123.6 

! 111.8 

! 110.1 

109.2 

104.8 

100.5 

99.3 

95.4 

95.4 

82.0 

76.5 

75.2 

72.7 

70.4 

68.8 

67.8 

66.7 

66.7 

65.1 

64.5 

63.7 

63.3 

61.9 

61.7 

61.7 

61.5 

58.1 

56.9 

53.9 

53.8 

48.9 

47-7 

36.9 

36.7 

34.6 

31.4 

31.3 

26.5 

25.9 

21.3 

21.2 

17.7 

16.7 

10.5 

10.3 

4.6 

4.0 

0.4 

-0.1 

0.0 

2.8 

0.3 

5.8 

0.1 

15.6 

0.9 

4.8 

9.0 

0.6 

8.3 

2.8 

2.9 

8.6 

8.8 

0.8 

3.4 

11.8 

1.7 

0.9 

4.4 

4.3 

1.2 

3.9 

O.O 

13.4 

5.5 

1.3 

2.5 

2.3 

1.6 

1.0 

1.1 

0.0 

1.6 

0.6 

0.8 

0.4 

1.4 

0.2 

0.0 

0.2 

3.4 

1.2 

3.0 

0.1 

4.9 

1.2 

10.8 

0.2 

2.1 

3.2 

0.1 

4.8 

0.6 

4.6 

0.1 

3.5 

1.0 

6.2 

0.2 

5.7 

0.6 

3.6 

0.5 
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Avvägda fixpunkter (1921, 1928) och peglar samt dämningsgränser. 

Förklaringar. 

Precisionsfix (järn eller mässingsdubb). — A Järndubb (Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt) eller Koppardubb (Rikets allmänna kartverk, nyare fix). — + Kors (Statens 
meteorologisk-hydrografiska anstalt). — A Kors (Rikets allmänna kartverk, äldre fix). — v = vänster strand, h = höger strand. — st. = sten. bg. = berg. 

B e s k r i v n i n  

A 3 663 st. Tallås, vid Tallås station, 112 steg Ö stationshusets östra 
hörn, i skogen bortom stängslet, i större sten. 

A 3 664 st. Itranite, c:a 80Ò m nedströms Tallås station, e:a 60 m 
nedströms dammen vid Itranite, i tämligen stor sten utgörande av
slutning på liten grön udde, som skjuter ut i älven. 

A 3 665 st. Jädraås, vid Jädraås, i dammbyggnadens västra landfäste, 
uppströmssidan. 

A 3 666 st. Lundefors, ovan stråket, som utgör början av andra Lunde
forsen, c:a 300 m uppströms krök med fall, just där stråket börjar, 
i tämligen stor sten i själva strandlinjen. 

A 3 667 st. Ivantjärn, c:a 1.5 km V Ivantjärns by, där älven övergår 
från ostsydostlig till rak nordlig riktning, vid liten fors, i själva 
strandlinjen. 

A 3 668 st. Nedre Sandsjön, c:a 800 m OSO Nedre Sandsjön c:a 600 
m NN V Lundfors, c:a 130 m uppströms älvkröken med grusbacken å 
vänstra stranden, just i forsnacke, i stort stenblock 1 m från strand
linjen. 

A 3 669 bg. Kungsfors a, vid Kungsfors, c:a 15 m nedströms bron, i 
klipphäll vid sidan av gammal älvfåra. 

A 3 670 st. Kungsfors b, där väg till Kungsberg tager av från väg 
till Kungsfors, 18 steg NO om förstnämnda och 15 steg SV om sist
nämnda väg, kors i hörnsten till källarbyggnad. 

A 3 671 st. Kungsberget, vid bron till Kungsberg (Eskilsbron) 10 m 
nedströms densamma och 5 m nedströms forsnacke, i stor flat sten i 
själva strandlinjen. 

A 3 672 st. Nordanå, c:a 700 m SSV Nordanå, där vägen till Kungs
fors korsar älven (Norrbron), i brons sydöstra landfäste vid sydvästra 
sidan av vägen, i jämnhöjd med körbanan. 

A 3 673 st. Järbo a, vid Järbo i järnvägsbrons sydvästra landfäste, 
NV om banan och i jämnhöjd med denna. 

4? 3 674 st. Järbo b, S om Järbo station, 70 m S om km-stolpe 23.4, 
15 steg S om vägövergång, 3 steg V om västra stängslet, i grushåla. 
Prec.-fix 1348. 

A 3 675 st. Överbyn, c:a 800 m OSO Överbyn, c:a 100 m uppströms 
Nybron, i stor sten i strandlinjen. 

A 3 676 st. Jäderfors a, vid Jäderfors, c:a 100 m nedströms holme, c:a 
10 m nedströms forsnacke, i stor sten strax nedströms klappbrygga. 

A 3 677 st. Jäderfors b, vid Jäderfors, där väg tager av ät Sunnanå, 
82 steg S mitten av vägskälet, 8 steg V Jäderforsvägen, invid skjul. 

A 3 678 st. Backbergs fäbod b, i stenkon vid den nya landsvägsbron 
vid Backbergs fäbod, sydöstra landfästets nedströmssida. 

A 3 679 st. Bachbergs fäbod c, i stenkon vid den nya landsvägsbron 
vid Backbergs fäbod, nordvästra landfästets nedströmssida. 

Pegel 52—412 Back bergs fäbod. 0-pkt 18/u 1927 
A 3 680 st. Västanbyn, c:a 1.5 km V Västanbyn, där vägen till denna 

går in i skogen vid nordvästra sidan av nämnda väg, i stort block 
25 m från åstrandcn. 

A 3 681 st. Högbo, vid Högbo, c:a 100 m nedströms dammen och 150 
m uppströms landsvägsbron, i stort block i själva strandlinjen, strax 
uppströms mindre holme. 

A 3 682 st. Östanbyn, c:a 50 m nedströms landsvägsbron vid Ostanbyn, 
7 m upp i strandslänten, i stor flat sten. 

Pegel 52—415 Östanbyn. 0-pkt 16/a 1927 
z-y 3 683 st. Sandviken a, Ö Sandviken nära banvaktsstuga Sandviken, 

i stort block i norra banstängslet, 20 steg Ö stängselhörnet. Prec.-
iix 2194. Den 11 och 12 maj 1928 avvägdes denna fix ävensom prec-
fixarna 2193 Ulriksdal och 2197 Hillsta (den senare en bergfix) till 
Storsjöns vattenyta. Därvid framgick att 2194 ligger c:a 7 cm högre 
än som uppgives i »Sveriges precisionsavvägning 1886—1905», varest 
dess höjd angives till 65.749 m. 

Höjd 
över 

havet 

203.24 

196.87 

190.65 

169.39 

148 .76 

140 .60 

122.68 

130 .75 

111.56 

114.78 

109.49 

101.23 

76.23 

75.05 

82.90 

70 .35 

70.91 

67.31 
69.95 

65.65 

66.04 

63.01 
65.82 

(se an
märknin
gen efter 

fixbe-
skriv-

ningen). 

Km 
fr. myn
ningen 

B e k r i v n i n 

25.2 

25.2 v 
24.3 h 
24.2 

24.1 v 

21.5 v 

17.4 v 

13.0 v 

13.0 v 
9.9 v 

7.6 v 

3.4 v 

2.6 
2.5 v 

1.2 
1.1 v 

A 3 684 st. Sandviken b, inom Sandvikens järnverks område, horison
tellt utskjutande list av järnplatta fästad å mur till verkstadsbygg
nad. Tillhör Sandvikens järnverk. 

7$ 3 685 st. Ulriksdal, V Ulriksdal, omkring 250 m V banvaktstuga 
Röjdängstorp, N telefonstolpe 359, 8 steg NV banan. Prec.-fix 2193. 

A 3 686 st. Forsbacka a, vid Forsbacka c:a 300 in SV ångbåtsbryggan 
å Långholmens östra strand, i stort block uthuggen horisontell skåra 
utgörande vattenståndsmärke från 1844. Tillhör Forsbacka järnverk. 

Pegel 52—113 Forsbacka. 0-pkt "/» 1928 
Pegel 52—1067 Forsbacka damm. 0-pkt 11/s 1928 
A 3 687 st. Forsbacka b, vid Forsbacka järnverk, i strandskoningen till 

den lilla gröna holmen, som skjuter ut uppströms och emellan de båda 
sydöstra dammarna. 

A 3 688 st. Forsbacka c, inom Forsbacka järnverks område, i murytan 
till martinverket, horisontellt inslagen järndubb. Tillhör Forsbacka 
järnverk. 

A 3 689 st. Margretehill, c:a 900 m ONO Margretehill i liten uthugg-
ning i skogsbacke, c:a 30 m från den punkt, där invallningen kröker, 
vid stråk, c:a 25 m från strandlinjen, i hög vit sten. 

A 3 690 st. Mackmyra, vid Mackmyra herrgård, där stickspår går över 
ån, c:a 15 m från bron och uppströms densamma, i stor sten i strand
linjen. 

A 3 691 st. Sveden a, c:a 200 m uppströms bron och sågen vid Sveden, 
c:a 15 m uppströms fors, mitt emot utskjutande udde, i stor sten i 
strandlinjen. 

O 3 692 st. Sveden b, i samma sten som Sveden a 
A 3 693 st. Valbo, c:a 500 m V Valbo, c:a 30 m uppströms skarp 

åkrök, c:a 30 m nedströms liten holme, c:a 100 m nedströms fors
nacke (liten röd byggnad på högra stranden), i stor sten i strandlinjen. 

A 3 694 st. Hagaström, c:a 1 km ONO Hagaströms station, c:a 350 m 
nedströms holme nedom stråk, c:ä 100 m nedströms krök, i stor block 
i åkanten. 
3 695 Gävle a, märke i betong vid Gävle stads kraftstation Ström
dalen, i daminbyggnadens uppströmssida. Tillhör Gävle stad. 

Pegel 52—3t>3 Övre Gävle. 0-pkt s% 1928 
A 3 696 st. Gävle b, i Gävle, strax nedströms Gammelbron, i porter-

bryggeriets sockel inslagen horisontell järndubb, sydvästra hörnet. 
Tillhör Gävle stad. 

Pegel 52-364 Nedre Gäile. 0-pkt. s»/G 1923 
A 3 697 st. Gävle c, i Gävle hamn, strax nedströms åns sista krök, 

i sockeln till röd magasinsbyggnad horisontellt inslagen järndubb, 
sydvästra hörnet. Tillhör Gävle stad. 
3 698 st. Gävle d, N banan Gävle—Sandviken, V banvaktsstuga, 
26 steg N nordvästra hörnet av pliggfabrik, i banken V landsvägen. 
Prec.-fix 1403. 

Dämningsgränser. 

Övre vid Pallanite . . . 
Nedre » > 
Övre » Jädraås 
Nedre » » 
Vid Nordanå kraftverk 
Övre vid Djupdals kraftverk 
Nedre » » » 
Vid Sandvikens > 

> Bergforsens » 
Övre ovid Forsbacka 
Vid Abyfors kraftverk 

> Hagaströms > , sommar 
» » », vinter • 
» Ströindaleh 
» Strömsborg 

Texten rörande de geografiska och geologiska förhållandena är författad av Fil. dr G. Lundqvist. 

Stockholm 1928, P. A. Norstedt & Söner 283449 
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J A D R A A N - G A V L E A N  

en Högbo 

$ 
A 

Û 

Ovansjö socken L 

GästriMaiiås västra tingslag- ' 

|_ MÌ/'SfJ/'fi/lX 
„Mättstfrt ins 
_ Jl/iffulx-och fiiujslf(f/s(/räfis 
-Socke/igi-a/Ks 
-Sl'if'/r.vjW//.V-ocJi /jIV/mV/.v 
,.7?iv//y///.v imnn skitteshu] 

Precisionsfix 
Fixpunkt (järndubb) 
Pegeistation 
U+byggd eller under ut
byggnad varande eff. 

Km 0-45 

Gästriklands östra tingslag 

Valbo socken 
socken 

ytierhärde 

Hille soclœn 

Blad 52.1 Forsbackaforsen 
Huvudflod:52 Gavleån 

Valbo socken 

host. / 
/ 6corte stad. 

Gästriklands östra tingslag 

SKALA =200000 

"Nederbördsområde 

Medelvattenm 

S\ßT5\ÖVt e ? 
ÏOTâûQil\vOÏCV' 

Ô^AÎOTSeTV 

% 
YOVN\ö 

hkr 

rff^klmed 75%_vail 
Normal làgvat 

A WWASWV 
Vovseuv 

effekt 
rnvriningen i, km Avstånd fr 
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+ + + Hi/ssgräns 
_ + Lcmsgrcais 

Jfärarfs-ocli- -tingslagsgräns 
Sockengräns 
Sldfteslctgs-och> by gräns 

... '-Rygriins inom- slztftcslag 

$ Precisionsfix 
A Fixpunkt (järndubb) 
• Pegelstation 

GUibjf^d eller under ut
byggnad varande eff. 

JADRAAN-GAVLEAN 
Km 45-93.1 

Gästriklands västra tingslag 

0ekelt»o socken 

200 

Blad 52.2 Kungsforsen 
Huvudflod:52 Gavleån 

Gästriklands östra 

tingslag 

Överbyn Högrbo SOCkeil 

Ivantjärn / A Jädraås 

//Ht 
iOvarisjS 

soclten Jädraås Ulytorp 
och. 

Jädraås 

Gammelboning ̂  / 
> / KilllCJSforS 

% 

Järbo 
Ockelbo socken 

' Järbo 

Järbo socken 

Gästriklands västra tingslag 
200. 

I\rca\\te 

îôXbamte, 

JMroöiSVoTsexv 

lAmåriOTSoma 

Nederbördsområde 

S 140 

Medelvattenmängd 

isSmsiovsöv 

\OTvMoTsew 

vövsew. 

T\y\y{\maws,e:n 

5" 80 

fekt med 757. varaktighet 
föfOTTO OTS>CT\S 

ormai làgvatteneffekt 

Avstånd, från mynningen i km 
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