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Förord· 

Vid Statens Geotekniska Institut har en metodik att upprätta geologisk-geotekniska 
kartor med hjälp av flygbildstolkning utvecklats. Arbetet har bestridits med anslag 
från Statens Vägverk och Statens Råd för Byggnadsforskning. Metodiken som främst 
är användbar vid översiktlig samhällsplanering och vägprojektering har med fram

gång prövats i praktiken vid ett antal projekt 
I föreliggande publikation beskrivs tolkningsmetodiken, och metodens möjligheter 
belyses med utgångspunkt från ett antal flygbilder. Vidare berörs hur olika bildma
terial och bildskalor påverkar den informationsmängd som kan utvinnas vid tolk

ningen. 

Stockholm i mars I 969 
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FLYGBILDSTOLKNING FÖR JORDARTS
BESTÄMNING VID SAMHÄLLSPLANERING 1 

Det blir allt vanligare att man i ett sammanhang planerar och bebygger stora områ
den på tidigare orörd mark. Grundläggningskostnaderna uppgär f. n. till ca JO % 
av de totala byggnadskostnaderna. En möjlighet att effektivisera grundundersvk
ningen är att pd planeringsstadiet införa flygbildstolkningen som hjälpmedel. Ur 
flygbilden uttolkar man jordarter och jordartsgränser, avgränsar från varandru 
områden med olika geotekniska egenskaper samt gör vissa jorddjupsbedömningar. 

De geotekniska utredningar som utförs i samband 
med bebyggelseplanering måste klargöra för planför
fattaren olika markområdens lämplighet. Dessa under· 
sökningar bör utföras på ett så tidigt stadium som möj
ligt, helst innan några bestämda planer tagit form, så att 
planförfattaren ges tillfälle att anpassa bebyggelsen efter 
mark- och terrängförhållanden. Om en översiktlig geo
teknisk utredning finns vid planarbetet, kan man i 
många fall göra stora kostnadsbesparingar genom juste· 
ringar av byggnaders och vägars planlägen. 

Geoteknisk redovisning på planeringsstadiet 

De geotekniska undersökningar som bör ligga till grund 
för den översiktliga bebyggelseplaneringen kan redo
visas i form av skilda karttyper under olika stadier av 
planarbetet. 

Jordartskarta som redovisar jordarter, jordartsgränser, 
jordlagerföljder och berggrundstektonik. 

Geoteknisk karta som dessutom r edovisar borrnings· 
resultat, jordlagerföljd och grundvattenytans nivå. 

lorddjupskar/a som med djupkurvor redovisar jordlager
mäktighet inom sedimentområden, främst för lera och 
organiskt material. 

Grundliiggningskarta som redovisar markens lämplighet 
för olika typer av bebyggelse. 

Flygbildstolkningens användningsområden 

Jordartskartering med hjälp av flygbildstolkning an
vänds främst vid geoteknisk undersökning av stora mark
områden, vanligen vid samhälls- och vägplanering. Gene
rellt kan sägas att metodens fördelar ökar, ju större un-



dersökningsområdet är. Flygbildstolkning kommer i 
första hand till användning för general·, dispositions
och stadsplaner. 

För generalplanearbetet är det i de flesta fall till
räckligt att i stort klassificera markens lämplighet för be
byggelse. Med flygbilder kan man härvid snabbt över
blicka och bedöma stora arealer och redan på detta sta
dium grovt uppskatta jordens fasthet. Tolkningsarbetet 
bör alltid inrymma en viss fältkontroll med gles sonde
ring inom partier med lös mark. För generalplaner kan 
emellertid resultatet främst baseras på f!ygbildstolkning. 

Vid dispositions- och stadsplaner måste flygbildstolk
ningen kombineras med ett mer omfattande fältarbete, 
eftersom planförfattaren mer i detalj ska kunna planera 
för det aktuella området. Den geotekniska undersök
ningen bör härvid vara så noggrann att markens lämp
lighet för olika typer av bebyggelse kan anges. I slut
stadiet av stadsplanearbetet ska planförfattaren kunna 
placera de enskilda byggnaderna och beräkna mark
cxploateringskostnaderna med ledning av undersökning
ens resultat. I fig. la och b visas ett exempel på hur en 
flygbildstolkad jordartskarta kommer till. Den skall an
vändas till utformningen av den geotekniska undersök
ningen för en dispositionsplan över området. 

Befintligt flygbildsmaterial och lämpliga bildskalor 
för tolkning 

Vid all flygbildstolkning är det önskvärt att man har 
tillgång till bilder i olika skalor. Bilderna i liten skala, 
s. k. höghöjdsbilder, ger en sådan översikt över terrängen 
att man kan observera de geologiska huvuddragen i 
stort och sammanhangen mellan olika terrängtyper och 
jordartsbildande processer. Dessa informationer utgör 
S'!dan underlag för den detaljerade jordartstolkningen. 

Med ökande bildskala, dvs. lägre fotograferingshöjd, 
minskar överskådligheten, medan detaljrikedomen ökar. 
Sj:ilva tolkningsarbetet utförs med fördel i skala 
1 : 10 000 - 1 : 30 000. Dessutom används !åghöjdsbilder 
för kontroll av enskilda detaljer. Om arbetet sker med 
bilder i skalor ned till l : 30 000, bör helst diapositiv an
vändas. Det lämpligaste intervallet vid användning av en 
enda skala är 1 : 10 000 - 1 : 20 000. 

Huvuddelen av alla flygfotograferingar utförs av Ri
kets allmänna kartverk, RAK. Bilderna i minsta skala 
i RAKs arkiv är i skala l : 67 000 och är tagna från ca 
10 000 m flyghöjd. Dessa finns fotograferade över nästan 
hela Sverige, men någon regelbunden omfotografering 
förekommer inte. Bildkva!iteten är mycket varierande, 
beroende bl. a. på den stora flyghöjden. Dessa hbghöjds
bilder ger genom sin goda överblick en utmärkt upp
fattning om terrängens uppbyggnad i stort. Man kan 
här bättre än på bilder i större skala studera hur topo
grafin påverkas av berggrunden. Tydligt framträder 
orienteringen av större spricksystem, även om terrängen 
är helt skogbevuxen. Någon differentierad jordartstolk
ning är däremot inte möjlig. 

I RAKs s. k. omdrevsfotografering är negativskalan 
1 : 30 000. Denna fotografering är utförd över hela lan
det och förnyas vart sjunde år utom i Norrbottens och 
Västerbottens kustland och inom fjällområdet, där tid
intervallen är tio respektive femton år. Dessa s. k. nor
malhöjdsbilder från ca 4 600 m höjd medger genom sin 
ökade detaljrikedom och höga kvalitet goda möjligheter 
till översiktliga jordartstolkningar, samtidigt som de ger 
en god överblick av de geologiska sammanhangen. En 
långtgående differentiering av jordarterna kan ibland 
vara svår att göra, men underlättas om tolkningen utförs 
på diapositiv. 

Inom RAKs beställningsverksamhet är Jåghöjdsbi!der, 

FIG. 1 a. Flygbild över område vid Lerum. 



dvs. bilder tagna på lägre höjd än 2 000 m , de vanligaste. 
De finns fotograferade med mycket ojämn fördelning in
om landet och täcker främst tätortsområdena. Negativ
skalan varierar mellan I : 4 000 och l : 13 000. I inter
vallet l : 4 000 - l : 8 000 är inte längre möjligt att 
med skälig tid insats utföra jordartstolkning av ett större 
område, då behovet av antalet bilder snabbt ökar med 
minskande flyghöjd; bildmaterialet blir svårhanterligt 
och oöverskådligt. De största nackdelarna med dessa bil
der är dels att överblicken av terrängen förloras, dels att 
terrängmodellen flackas ut vid stereobetraktning. Bilder
na är däremot väl lämpade som komplement till bilder
na i liten skala för detaljstudier. 

Fihntyper och bildmaterial 
Identifiering av de jordartsindikerande partierna kan 
underlättas genom att man använder olika filmtyper. De 
filmtyper som bäst lämpar sig för bi ldtolkning av jord 
arter ä r pankromatisk (svart-vit) film och färgfilm. Ut
över dessa fi nns ett fle rtal specialfilmer, av vilka de in
frarödkänsliga svart-vita (lR-film) och fä rgfi lmerna (s. k. 
spektrozona lfilm) ä r de vanl igaste. För praktisk jordarts
kartering ger dessa specialfilmer vissa fördelar, men de 
är även förenade med väsentliga nackdelar. 

Färgfilm användes för ett par år sedan mycket sällan 
för fotogrammetriska ändamål, medan under 1968 mer 
än hälften av alla låghöjdsfotograferingar utförs i färg. 
En av de bidragande orsakerna till denna utveckling är 
att man övergått till en film på estarbas, vilket medför 
att fä rgfi lmen har lika rtade geometriska egenskaper, 
hållbarhet och deformationsbeständighet som svart-vit 
film. Man har vidare lyckats uppnå en tillfredsställande 
färgtonsåtergivning. Ytterligare en bidragande orsak ti ll 
färgfilmens sna bba expansion ä r det reducerade priset . 
För tolkningsändamål är filmen överlägsen den svarl-

·- ('' . .. ·' . \ 
·----._ 

vita i vissa väsentliga avseenden, av vilka följande har 
betydelse från jordartssynpunkt: ökad inblicksmöjlighet 
i skogsbevuxen terräng genom bättre insyn i skuggade 
partier, underlättad identifiering av jordens egenfärg där 
jorden är blottad (såsom på plöjda och nysådda fält), av
gränsning av berghällar, underlättad blockidentifiering 
och underlättad identifiering av träd- och markvegeta
tion. 

Bildtolkningen utförs antingen på papperskopior, vilket 
ä r det vanligaste, eller på diapositiv. På grund av att fil
men har större svärtn ingsomfång och bättre upplös
ningsförmåga än papperet går en del nyanser förlora
de vid kopieringen . Diap:>sitiv ger därför bättre tolknings
möjligh::ter än papperskopior. För att man ska kunna 
utnyttja den högre bildkvaliteten hos diapositiven, bör 
tolkningen ske i karteringsinstrument eller stereoskop av 
högre kva litet än de vanl igen använda spegelstereosko
pen. 

Lämplig årstid för flygfotografering 

Eftersom terrängens utseende skiftar under de olika 
å rstiderna, ä r det viktigt från tolkningssynpunkt att man 
känner ti ll vilka av dessa faktorer som varierar och hur 
de påverkar flygbildernas utseende. Det är därför önsk
värt att flygfotograferingen utförs vid en tidpunkt när 
bilderna ger största möjliga information om jordarts
förhållandena. 

För tolkningsändamål ä r tiden från snösmältningen 
fram till gränsen mellan för- och senvår den lämpligaste 
fotograferingstiden . - Under denna tid vinner man bl. a. 
följande tolkningsfördelar: tydligt framträdande mark
fuktighet, blottlagd jord inom odlade områden, insyn i 
lövskogsdominerad terräng, brukningsmetoder framträ
der väl på den blottade jorden och I ikaså vegetationens 
olika utveckling på ski lda jordarter. Se fig. 2 och 3. 
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FIG. 1 b. Jo rd ar1skarta ö ver samm a område, upprä 11ad genom f lygbi/ds10/k11 i11g . 



FIG. 2. Flygbild fotograferad tidigt på våren. FIG. 3. Flygbild fotograferad under högsommaren. 

På vårbilden kan mun tydligt se elen ojämna upptorkningen av de blottlagda lerfälten, vilket ger ytan dess flammiga grå ton. 
På de lerfält som är bevuxna med höstsäd är gråtonen betydligt jämnare. Inom områden med friktionsmalerial är upptork
ningen och därigenom grå.tonen väsentligt jämnare. Det organiska området till höger i vårbilden (vid pilen) framträder 
med mörk gråton genom den höga markfuktigheten. På sommarbilden är samma område väsentligt ljusare än omgiv
ningen på grund av vegetationens olikartade utveckling. I båda fallen framträder jordartsgränsen tydligt. 

Den näst lämpligaste årstiden för fotografering är 
hösten, när träden är avlövade och stora delar av od
lingsområdena är fria från vegetation, samtidigt som 
markfuktigheten är relativt hög. Den från tolkningssyn
punkt minst lämpliga fotograferingstiden är försomma
ren. 

Jordartsindclning 

Eftersom det inte är nödvändigt att särskilja jordarter 
med likartade geotekniska egenskaper, kan man för tolk
ningsändamål sammanföra dem i vissa kornstorleks
grupper som uppvisar samma karakteristika på flygbil
derna. I tabell l redovisas den indelning som författar
na har tillämpat vid praktisk jordartstolkning. Av ta
bellen framgår att jordarterna - hit räknas i detta sam
manhang av praktiska skäl även berg - delats in i fem 
huvudgrupper, som med god säkerhet kan åtskiljas vid 
f!ygbildstolkning. I de flesta fall kan man även göra en 
noggrannare indelning i undergrupper. 

De mest lättolkade grupperna är berg och organiska 
jordarter. Karakteristiskt för berg i dagen är främst 
sprickmönster, ljus gråten och vegetationens utseende, 
något som lätt kan iakttas på flygbilder. Även om berget 
är täckt av ett tunt jordlager framträder dessa detaljer. 

TABELL J. Jordartsi11de/11i11g vid flygbildstolkni11g. 

Huvudgrupper Undergrupper 

Berg Kalt berg 
Berg täckt med tunt jord!agcr 

Morän Grov (grusig-sandig) 
Fin (moig-lerig) 

Grovsediment Grus-grovsand 
Mcllansand-grovmo 

Finsedimcnt Silt ffinmo och mjäla) 
Lera· 

Organiska jordarter Torv 
Gyttja och dy 

Vissa svårigheter att fastställa berggränsen kan uppstå 
när övergången till mäktigare jordlager är successiv. 

Vad som gör organiska jordarter lättidentifierade är 
att de på flygbilder markant skiljer sig från omgivande 
mineraljord genom olikheter i gråten, ytstruktur och 
mönster, vilka betingas av högre fuktighet och skillnader 
i vegetation. I många fall är det möjligt att särskilja 
tunna lager av organisk jord från mäktigare med ledning 
av vegetationens utseende och terrängens ytform. 

Moriinområden identifieras i första hand med ledning 
av block, ytstruktur och vegetation. I vissa fall kan 
man göra en uppdelning av moränen i grovkornig 
(grusig till sandig) och finkornig (moig till lerig), varvid 
blockhalten och vegetationens art är bestämmande. 

Sedimenten har i tabell 1 delats in i två grupper: grov
och finsediment. Grovsedimenten som i allmänhet är väl
dränerade och torra jordar domineras inom skogbevuxna 
områden av tall. De identifieras även genom ytform, 
ytstruktur, dränering och frånvaro av försumpningar 
m. m. Om dessa sediment däremot är uppodlade, skiljer 
de sig från finsedimenten även genom avsaknad av dik
ning eller mycket gles sådan, genom crosionsdetaljer, 
gråton och markfuktighet. 

Finsedimenten slutligen kan indelas i silt (finmo och 
mjäla) och lera. Detta är av betydelse, då de båda jord
arterna har olika egenskaper, bl. a. beträffande skjuv
hållfasthet, kompressibilitet, tjälfarlighet och schaktbar
het. De båda jordarterna kan på flygbilder skiljas åt 
främst genom olikheter i ytform, gråten, ytupptorkning, 
erosionsmönster, brukningsmetoder och dikning. 

Ulf Kihlblom Leif Viberg Anders I-Jeiner 

Litteratur 
rl] Kihlblom, U., Vibcrg, L. & Hciner, A. Flygbi!dsto!J..11i11g 

för jordartsbestänming vid sa111hä!lspla11ering 2. 13ygg
forskningen, Informationsblad nr 34: 1968. 
Se vidare litt. i inf.blad 34: 1968. 

F!ygfotografcringen är utförd av Rikets allmänna kartverk. 
Godkänd för reproduktion och spridning av Rikets allmän
na kartverk 1.8.1968. 
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FLYGBILDSTOLKNING FÖR JORDARTS
BESTÄMNING VID SAMHÄLLSPLANERING 2 

Med utgångspunkt frän viktiga geologiska karakteristika, befintligt kartmaterhil 
och uppgifter frdn ev. tidigare undersökningar inom det aktuella omrddet härjar 
flygbildstolkningen med att flygbildema studeras i stereoskop. I detta blad redogörs 
översiktligt för den metodik som utarbetats vid Statens geotekniska institut gäl
lande jordartskartering i samband med samhällsplanering. Jordartstolkningen grun
dar sig viisentligen på indirekta kriterier - jordartsindi!wtioner - såsom fotografisk 
tonåtergivning, erosionsföreteelser, vegetation, bebyggelse och brukningsmetoder. 

I ett tidigare informationsblad 33: 1968 [1] redogjorde för
fattarna bl. a. för flygbildstolkningens användningsom· 
råden, jordarternas tolkbarhet och flygbildsmaterial. Det 
egentliga tolkningsarbetet inleds med studium av för 
jordartskarteringen viktiga geologiska karakteristika, så
som landisens rörelseriktning, högsta kustlinjens (HK) 
läge, landhöjningsförlopp, sedimentations- och erosions
förhållanden, områdets grad av exponering mot svall
ning, terrängtyp, karakteristiska jordlagerföljder, berg
artstyper, förkastningar och spricksystem samt berggrun
dens inverkan på ytformerna. Man betraktar då ett stör
re terrängavsnitt än det aktuella undersökningsområdet 
för att de geologiska sammanhangen ska stå klara. Med 
hjälp av en sådan översikt skaffar man sig en uppfatt-

ning om undersökningsområdets geologiska uppbyggnad 
i stort, och man får härigenom klart för sig vilka jord
artskombinationer som är att vänta. Som stöd för denna 
översikt använder man sig av befintligt kartmaterial och 
uppgifter från ev. tidigare undersökningar inom områ
det. Det kartmaterial som härvid kommer till använd
ning är främst: 

topografiska och ekonomiska kartor samt general
stabskartor 
flygbilder i liten skala (1 : 30 000 - 1 : 67 000) 
SGUs karta över landisens avsmältning och högsta 
kustlinjen (HK) i Sverige 
SG Us jordartskartor som översiktligt redovisar de 
ytliga jordlagren. 

Ett typexempel på hur man kan identifiera en gräns mellan två jordarter genom att studera skillnaden i gråten och ytstruk
tur. Denna gräns har streckats i bilden. Man kan här se hur grä.tonsdifferensen längs gränsen varierar från fält till fält, så 
att den är ömsom ljusare, bmsom mörkare inom det organiska området i mitten jämfört med omgivande lera. Ytstrukturen 
inom det organiska partiet är dessutom väsentligt ojämnare, och inom de ljusaste fälten med liggande fjolårsgräs slår även 
markfuktigheten igenom med en mörk, fläckig bottenton. 



Med hjälp av resultatet från dessa mledande studier 
börjar tolkningsarbetet, under vilket flygbilderna stu
deras i stereoskop. De insamlade uppgifterna om jord
artsförhållandena tillsammans med flygbildernas infor
mationer ger tolkaren underlag för att identifiera de 
olika jordartsområdena. Principen vid denna bestämning 
är att man vid tolkningen stöder sig på jordartsindika
tioner och att närbelägna områden som uppvisar sam
ma karakteristika ofta är likartat uppbyggda. I de 
flesta fall kan jordarten klassificeras inom dessa om
råden, men ibland försvåras eller omöjliggörs tolkningen, 
t. ex. på grund av tät skog. Efter avslutad tolkning bör 
man alltid företa en fältkontroll, vilken kan begränsas 
till att omfatta dels enstaka punkter inom de avgrän
sade områdena, dels bestämning av jordarter och jord
artsgränser inom de svårtolkade partierna. På grund
val av resultatet från fältarbetet kompletteras och kor
rigeras tolkningsresultatet, varefter en jordartskarta kan 
upprättas. 

Jordartsindikationer 

Eftersom marken till övervägande del är täckt av vege
tation och den egentliga jorden sällan är synlig, blir 
jordartstolkningen väsentligen beroende av indirekta kri
terier, jordartsindikationer, som återspeglar jordarternas 
egenskaper. Dessa jordartsindikationer är sådana som 
är beroende dels av naturens egna processer, dels av 
mänsklig verksamhet. Den första gruppen ger sig främst 
till känna genom flygbildens tonåtergivning, men ock
så genom sådana faktorer som erosionsföreteelser, vege
tation, markens ytform och ytstruktur, försumpning, 
skred, ras och jordflytning. Till den andra gruppen räk
nas främst olika typer av odlad mark, tegdikning och 
brukningssätt. Till de mänskliga ingreppen räknas även 

sådana faktorer som bebyggelse, täktverksamhet, skogs
dikning och torvmarksdikning. 

Vid jordartstolkning måste man känna till de faktorer 
som påverkar jordartsindikationerna för att man skall 
kunna tillämpa dem på rätt sätt. Detta gäller inte minst 
för dem som baserar sig på den mänskliga aktiviteten. 
Här kommer en mängd variationer in som beror på den 
enskilda individen, tradition, kunskap, ekonomi och 
mycket annat. Det är också av stor vikt att man inte 
låter enstaka faktorer avgöra tolkningen av en jordart, 
utan att man eftersträvar att få så många indikationer 
som möjligt som stöd för sina bedömningar. 

Exempel på indikationer 

Några av de mest betydelsefulla indikationerna behand
las kortfattat i det följande och i anslutning till bild
exemplen. 

TONÅTERGIVNING 

Flygbildens tonåtergivning ~ gråtoner eller färgtoner -
varierar från yta till yta och beror, förutom av fotogra
ferings- och framkallningsförfarandet, bl. a. av ytans 
egenfärg, fuktighet och struktur samt av ljusreflexions
förmåga, terrängens lutningsförhållanden och solens in
fallsvinkel. Tonåtergivningen är således beroende av så 
många faktorer att man inte kan ange att en viss nyans 
avspeglar en viss jordart. Av de uppräknade faktorerna 
är egenfärgen och fuktigheten av största betydelse för 
jordartstolkningen. Egenfärgen underlättar exempelvis 
identifieringen av blottad jord, berg i dagen och olika 
slag av jordartsindikerande vegetation. Pig. 1 visar tuv
bildning på sådan obrukad organisk mark som inom 
området närmast sjön, se bilden s. 1. 

FIG. 1. Exempel på tuvbildning. 
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EROSION 

De erosionsmönster som man kan iaktta i anslutning till 
varje vattendrag, oberoende av dess storlek, återspeglar 
påtagligt de omgivande jordarternas förmåga att motstå 
erosion. För en korrekt tolkning fordras att man i bil
derna gör en bedömning av de olika faktorer som på
verkar erosionsbenägenheten, såsom marklutning, ström
ningsförhållanden, nederbördsområde, ytvattentillförsel, 
trädvegetation och vattendragens mognadsgrad. I fig. 2 
redovisas schematiskt de principiella erosionsdetaljerna i 
olika jordartstyper under ideala förhållanden. I tvär
profil har lutningarna överdrivits för att accentuera skill
naderna mellan de olika jordarterna och för att efter
likna den överdrivna höjdskalan i stereomodellen. 

I grovsedimenten infiltreras huvudparten av neder
bördsvattnet, medan ytvattenavrinningen är ringa. I de 
finkorniga jordarterna - silt och lera - är förhållandena 
de motsatta. Detta medför att man i grovsedimenten 
saknar den avrundning av ravinkrönen som ofta före
kommer i silt och ]era. 

I siltraviner kan man många gånger iaktta att erosio
nen nått ned till erosionsbeständigarc material, lera, 
grus, morän eller berg. Man kan ofta sluta sig till om 
erosionen nått fast material eller inte på grundval av 
ravinbottnens lutningsändringar av forsande vatten eller 
blockförekomster. Den höga erosionsbenägenheten i 
silt medför att vattendrag i denna jordart ofta skurit sig 
ned till lågpunkter eller uppträder i gränsen mot mer 
erosionsbeständiga jordarter. 

Meandrande (serpentiniserande) vattendrag utbildas i 
välsorterade och lätteroderade jordarter, främst mellan
sand, grovmo och silt. I fig. 3 visas en del av ett mean
derlopp. Här kan man se de för meandring typiska korv
sjöar, avsnörda delar av det forna loppet, som ofta ~r 
fyllda av organiskt material. I lera kan man också pa
träffa vattendrag med starkt slingrande lopp, påminnan
de om meanderbågar. Loppet är dock här mera bundet, 
och någon mcandervandring påträffas sällan. 

I kontrast till de mjukt utbildade kurvor som vatten
dragen uppvisar i sedimentjordarter, står de bundna 
lopp som vattendragen har inom moränområden med 
tvära krökar och oregelbundna former. 

VEGETATION 

Vid jordartstolkning kan man skilja mellan träd-, mark
och strandvegetation, som varierar inom olika delar av 
landet. 

På torra, grova och därigenom näringsfattiga jordar 
växer huvudsakligen mager tallskog, samtidigt som mark
vegetationen domineras av ljusgrå lavar. Finkorniga, 
vattenhållande och näringsrika jordar utmärks däremot 
av granskog, medan markvegetationen utgörs av mossor 
och ris, som avbildas med mörk färgton, eller av ljus 
gräsvegetation i gläntor. Innan jordartstypen definitivt 
kan bestämmas, måste man göra en bedömning av vat
tentillförseln och med ledning av denna eliminera så
dana lägen som påverkas av översilande ytvatten. I 
stället bör sådana områden väljas där enbart jordartens 
vattenhållande förmåga är bestämmande för grundvat· 
tenytans nivå. 

Enbuskar och Jjungväxter tillsammans med mager 
gräsvegetation uppträder ofta på grova jordar, som van
ligen används som betesmark. Detta markslag upp· 
visar en markant färgtonsgräns vid övergång till annan 
jordart. Fig. 4 visar den skarpt utbildade vegetationsgrän
sen mellan frisk, ljus gräsvegetation med något tuvinslag 

FIG. 3. Meandrande vatlendrag mellansand och grovmo. 

på organisk lera i förgrunden och den mer hedartade 
mörka vegetationen som består av ljung, enbuskar och 
magert gräs. Jordarten utgörs i det senare fallet av svall
sediment och består av sand och mo med inslag av grus 
från den ovanför liggande bergshöjden. Lägg märke till 
sprickbildningen i leran. 

Strandvegetation uppträder främst där finkorniga, nä· 
ringsrika jordarter har kontakt med öppet vatten och 
utgörs vanligen av vass- och starrarter samt fuktighets
krävande busk- och trädvegetation. 

På trädbevuxna kärrmarker och på områden där 
grundvattenytan ligger i nivå med markytan växer spe
ciellt al, sälg, björk och liknande fuktighetskrävande 
trädslag. Dessa avbildas på flygbilden på ett karakte
ristiskt sätt genom att träden här är lägre än omgivande 
skog och växer mycket tätt, vilket återspeglas i ett slutet 
krontak. Detta framgår av fig. 5, där denna skogstyp i 
övre vänstra hörnet bjärt kontrasterar mot barrskogen i 
bildens högra del och mot det obevuxna kärret nere till 
vänster. 



FIG. 5. Exempel på återgivande av olika vegetationstyper: 
albestånd överst till vänster, kärr i nedre vänstra hörnet 
samt tall- och granskog. 

ODLAD MARK 

Odlad mark framträder mycket tydligt även i bilder i 
liten skala genom fältens karakteristiska mönster med 
variationer i form och gråton, och skiljer sig mycket 
distinkt från obruten, skogbevuxen mark. 

Minerogena (mineralhaltiga) sediment är de vanligast 
förekommande åkerjordarna. Den övre kornstorleksgrän
sen för att jorden skall vara odlingsbar ligger vid 0,6 
mm, dvs. vid gränsen mellan grovsand och mellansand. 

På flygbilden framgår det i allmänhet redan av åkrarnas 
planform om den odlade jorden är ett sediment eller 
en morän. Sedimentodlingar utgörs vanligen av jämna, 
sammanhängande fält med inbördes räta begränsnings
linjer. 

En odlad moränmark har en mer osammanhängande 
yta j:imfört med övriga odlingsjordar. Fälten är ofta 
små och oregelbundna och begränsningslinjerna mot 
obruten moränmark ojämna. Inom moränodlingarna fö
rekommer såväl i fältens kanter som inom odlingsytorna 
sten- och blocksamlingar, vilka helt eller delvis är dolda 
av enstaka träd eller träddungar. 

På plan och svagt sluttande mark gäller grovt föl
jande dikningstäthet: 

Sand ingen dikning 
Grovmo gles, öppen dikning 
Silt tät, öppen dikning 
Lera tät, öppen dikning och/eller täckdikning 
Torvmark tät, öppen dikning 
Gyttja ingen dikning där permanenta torkspric

kor uppstått, annars som för lera. 

Med tät dikning avses här ett avstånd av ca 15 m och 
med gles dikning minst ca 30 m. Täckdiken framträder 
tydligt på flygbilder och i regel som tunna, ljusa linjer 
under hela fotograferingssäsongen utom under försom
maren, då vegetationen döljer det typiska mönstret. Det
ta är vanligen utformat som fiskbensmönster eller som 
parallella linjer. Exempel på täckdikad mark ges i flyg
bilden av lerområdet i fig. 2, där man inom vissa om
råden kan iaktta olika täckdikningsgenerationer. öpp
na diken kan iakttas på fig. 6. 

FIG. 6. Flygbild över område vid Månkarbo. Tolkningsexempel. 



Tolkningsexempel 

För att demonstrera flygbildstolkningens användning vid 
jordartskartering har ett område valts ut. Detta är be
läget i Uppland, vid Månkarbo mellan Uppsala och 
Gävle. 

Området vid Månkarbo, fig. 6, uppvisar prov på många 
formationer som är typiska för mellersta Sveriges kvar
tärgeologi. Samhället ligger i anslutning till en rullstens
ås med nordsydlig sträckning. Asen är utbildad i en se
dimentfylld dalgång med moränområden på sidorna, av 
vilka endast det ena medtagits på flygbilden. Eftersom 
detta område har legat under havets nivå vid inlands
isens avsmältning, har lera kunnat sedimentera och ut
fylla terrängens lågpartier. Sedan jordskorpan befriats 
från inlandsisen, började landhöjningen under vilken tid 
landområdena successivt bearbetades av bränningar. 
Den sva1Ining som nu förekom spolade ut det finare 
jordmaterialet, vilket sedimenterade på de lägre liggande 
partierna. På detta sätt har s. k. svallkappor bildats, 
vilka går ut över lerslätterna i anslutning till moränom
råden och åsar. Efter isens avsmältning steg tempera
turen, och växter och djur kunde invandra. Detta kan 
spä.ras i de postglaciala lerornas innehåll av organisk 
material. Dessa leror sedimenterade således ovanpå de gla
ciala, i huvudsak av rent minerogent material uppbygg
da lerorna. Från geoteknisk synpunkt uppvisar de båda 
lertyperna skilda egenskaper; den postglaciala leran har 
i allmänhet en lägre hållfasthet och är mera kompressi
bel än den glaciala. 

Vid den fortsatta landhöjningen kom de lägst Jiggan· 
de terrängpartierna till sist att avgränsas och insjöar 
bildades. Dessa sjöar har sedan mer eller mindre grun
dats upp genom sedimentation av lera och gyttja. En 
normal jordlagerföljd är här således från botten räknat: 
morän (vanligen sandig-moig), glacial lera (varvig och 
ofta rödaktig), postglacial lera, gyttja, dy och torv. I den
na lagerserie kan några stadier vara svagt utbildade eller 
helt saknas. 

Den skogbevuxna terrängen till vänster på bilden ut
görs av ett höjdparti, inom vilket en mängd block kan 
iakttas, främst på kalhyggena, men även inne i skogen. 
Vidare är markytan kuperad och ytstrukturen ojämn. 
Dessa faktorer - blockförekomst, kuperad markyta, 
ojämn ytstruktur, skogens oregelbundna växtsätt samt 
höjdläget - används som jordartsindikationer vilka till
sammans visar att jordarten är morän. Inom de odlade 
fälten närmast utanför moränområdet är detaljdikning
en mycket gles, markytan svagt konvex, ytstrukturen 
jämn samt gråtonen ljus och jämn. Dessa indikationer 
tillsammans med bedömningen av områdets geologiska 
uppbyggnad gör att man kan dra slutsatsen att dessa 
fält är uppbyggda av tunna svallsediment. 

Längs bildens vänstra streckade linje kan en tydlig 
gråtonsgräns iakttas. Närmast moränområdet framträ
der på de obevuxna fälten det utsvallade mo- och sand
materialet med en ljus gråten, på andra sidan gränsen 
är gråtonen betydligt mörkare. Den mörka gråtonen 
framträder endast på de fält där jorden är blottlagd. 
Inom de flesta fälten är marken täckt av vegetation 
med den för organiska jordar karakteristiskt flammiga 
ytstrukturen. En markant skillnad mellan dikestäthet på 
ömse sidor om nämnda gräns tyder också på olika för
hållanden. Den täta dikningen och den mörka gråtonen 
höger om gråtonsgränsen ger anvisning om en betyd
ligt större vattenhalt inom detta område. Jorden består 
här av organiskt material, främst torv och dytorv _med 
stor vattenhållande förmåga. I dikena kan den för Jord
arten typiska ansamlingen av buskvegetation iakt~as .. 

På båda sidor om rullstensåsen i dalgångens mitt (till 
höger i bilden) finns partier med ljus gråton och gles 
dikning som tyder på utsvallat grövre material. I de 
partier av svallkappan som kunnat uppodlas består ~or
den av inte grövre material än mellansand. Svallnmg
ens intensitet framgår av den stora mängden frispolade 
block på åsens sluttningar. Inom de ljusa partierna be
står de översta skikten av ett lager sand och mo. Under 
detta lager följer sedan lera. På höjdryggens vänstra sida 
framträder ett mönster med ljusa och mörka linjer pa
rallellt med höjdpartiet. De ljusa linjerna är strandval
lar som bildats när vattenytans nivå en längre tid varit 
konstant. Det översta svallskiktets mäktighet uppgår här 
till 2-3 m, vilket framgår av små grunda sandtag. 

Ulf Kihlblom Leif Viberg Anders Heiner 
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IDENTIFIERING AV BERG OCH BEDÖMNING 

AV JORDDJUP MED HJÄLP AV FLYGBILDER 

Tekn.lie, fil.kand Ulf Kihlblom, 
Statens Geotekniska Institut 

0 1 2 3 km 

Fig. 1 Gnejsberggrund med karakteristisk återgivning 
av gråten, struktur och sprickmönster. I bil
dens övre högra del framträder en markant berg
artsgräns. 

Identifiering av berg 

Identifiering av berg i dagen sker på flygbilder främst med hjälp 

av följande indikationer: 

gråten 
ytform 
sprickmönster 
ytstruktur 
vegetation 



------

74 

i 

Gråton 

De flesta bergarter som förekommer i Sverige återges på pan

kromatisk film med ljus gråton. Gnejs och granit liksom sand

stenar och vissa kalkstenar hör till denna grupp, medan ler

skiffrar och andra skiffrar uppvisar en varierande gråtonsskala 

med dragning åt något mörkare nyanser. Figur l ger exempel på 

normal gråtonsåtergivning från ett gnejsområde. Den ljusa tonen 

på berghällar beror ofta på att hällarna är lavtäckta. Remis
sionskurvorna för lavfri gnejs och för grå renlav är likartade 
med maxima inom våglängdsområdet 520-580 nm (1 nm = 10- 9 m), 

Laven remitterar inom detta intervall en något större del av 
ljuset än den lavfria gnejshällen, men skillnaderna inom den 
pankromatiska filmens hela känslighetsområde är dock små. Detta 

medför att såväl kala berghällar som lavtäckta marker avbildas 

ungefär samma gråton. Små lavklädda morän- och grusmarker kan 
därför vara svåra att skilja från lavklädda hällar. Även många 
andra objekt avbildas med likartad ljus gråten, varför man inte 

får grunda sin tolkning enbart på gråtonen. Där man saknar andra 
indikationer,ger emellertid den ljusa gråtonen anvisning om var 
det finns förutsättningar att påträffa berg i dagen. 

Ytform 

Där berget går i dagen sker det nästan undantagslöst som mer 
eller mindre jämnt utbildade bergshöjder och hällar, dvs med 

en klart positiv ytform. Med positiv ytform avses här konvexa 
terrängformer som kullar och höjder, medan negativ avser konkava 
ytformer såsom sänkor. Bergblottningarna åtskiljs vanligen av 

jordfyllda skrevor och större spricksystem. Även de partier av 
bergytan som har en negativ ytform är vanligen jordtäckta. Ber

gens yta har i stor utsträckning formats av landisen. Detta har 
medfört att den mot isen vända sidan, stötsidan, är mer avrundad 

än läsidan som är skrovlig och söndersprucken. Gränsen mellan fast 

berg och storblockig morän kan här vara tämligen diffus då blocken 
flyttats endast obetydligt från det ursprungliga läget. Avgräns
ningen av hällytor kan också vålla svårigheter, där berggrunden 

successivt dyker ner under de lösa jordlagren. Gråtonen kommer då 

att visa successiva övergångar, vilket gör gränsdragningen osäker. 
Dessa problem föreligger emellertid också vid gränsdragning i fält. 
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Fig. 2 Flygbild tagen under moln över ett berg
område av starkt uppspruckna, delvis skog
bevuxna gnejsryggar. 

Sprickmönster 

Sorickmönster är det säkraste kriteriet vid bestämning 
av berg i dagen. Mönstret framträder olika tydligt, be
roende på bildskala, belysning, vegetation, hällstorlek 

etc. Genom skuggverkan och vegetation framträder sprickor 

och skrevor även vid bildskalor där själva sprickan är 

för liten för att avbildas. Sprickmönstret framträder 
däremot dåligt på bilder tagna under moln, beroende på 

avsaknad av skugga, såsom figur 2 visar. Orienteringen 

av sprickorna framgår dock på bilden genom koncentratio
nen av mark och brädvegetation till de större jordfyllda 

svackorna på gnejsryggarna. Mycket smala sprickor kommer 

genom vegetationen att avbildas som om de vore betydligt 

bredare och framträda härigenom bättre. Större sprickor 

och skrevor innehåller i allmänhet något jord och vege

tationen blir där kraftigare. Sprickorna är ofta utbil

dade som ett flertal inbördes parallella spricksystem. 
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Där bergytan till stora delar överlagras av ett tunt jord

eller vegetationstäcke kan sprickorna ändå framträda där för

ändringen i vegetationen ger en tydlig anvisning om sträck

ningen, se figur 7. De små hällarna blir emellertid svårtol

kade, även om de inte är dolda av skymmande träd. I skogs

terräng är det betydligt svårare att upptäcka enstaka smärre 
berghällar. 

Figur 2 visar också på en annan indikation som dock endast kan 

iakttas på låghöjdsbilder tagna kort tid efter regn. Regnet 
har bildat små vattensamlingar på bergryggarna, medan sådana 
nästan helt saknas inom de jordtäckta områdena där vattnet 
kunnat infiltrera. Vattnet avbildas som små svarta fläckar ut

spillda över hela bergytan. Man kan enbart med stöd av vatten
samlingarnas förekomst dra gränsen mellan berg och jord. 

Ytstruktur 

Ytform och sprickmönster ger tillsammans bergytan en ytstruktur 

som kan variera inom vida gränser alltifrån den släta, jämna 
rundhällen med smala sprickor till en skrovlig, sönderbruten 
mycket ojämn ytstruktur med rikligt med sprickor och skrevor 

och oregelbunden gråten. 

Vegetation 

Den kraftigaste vegetationen inom bergområden är knuten till 
sprickor och skrevor. I de smala sprickorna växer huvudsakligen 
gräs och örter, ibland ris, exempelvis ljung. I de större spric
korna och i skrevorna är vegetationen kraftigare och här är risen 
vanligare, liksom buskar och träd. Bergytan kan, som ovan nämnts, 

även vara täckt av ljusa lavar med ungefär samma gråtonsåtergiv
ning som kalt berg. Dominerande trädslag är lågvuxen tall men även 

björk förekommer. Slutenheten är vanligen ringa. 

Bedömning av jorddjup 

Möjligheterna till bestämning av jorddjup enbart genom flygbilds

tolkning är begränsade, och i många fall får man nöja sig med en 
relativ bedömning mellan närbelägna terrängavsnitt. Detta gäller 
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så fort jordlagrens mäktighet överstiger några meter. Vid små 

mäktigheter eller där man har tillgång till resultatet från 
några representativa borrningar är utsikterna till en tillför
litlig bedömning väsentligt större. Följande avsnitt behandlar 
de fall, då man har möjlighet att genom direkta mätningar be

stämma jordmäktigheter samt de indikationer man stödjer sig på 
vid bedömning av sediments, torvmarkers och moräners mäktighet. 

Bestämning av jorddjup som stöder sig på mätningar i flygbilder 

är möjlig i två fall, nämligen genom 
höjdmätningar av distinkta, positiva ytformer, 

tex kullar 
djupmätningar av negativa snitt genom jord

lagren, tex raviner 

Höjdmätningar_av_distinkta,_positiva_ytformer 

De positiva ytformerna höjer sig över omgivande terräng och är 
vanligen uppbyggda av berg eller grovt material såsom moränryggar 

eller grovsediment. De bestämningar av jordmäktigheten, som är 
möjliga att utföra, baserar sig på uppmätning av höjdskillnaden 
mellan krön och ett intilliggande referensplan, såsom mark- eller 

vattenyta. Redan häri ligger en felkälla, då man i regel har be
gränsade möjligheter att bedöma förhållandena under referenspla

net eller inom den uppmätta jordvolymen. Jordmaterialet sträcker 
sig ofta under angränsande markyta och den uppmätta mäktigheten 

blir härigenom endast ett minimivärde. Om å andra sidan bild
ningen innehåller en kärna av berg får man ett för stort mått 

på mäktigheten. 

Moränryggar, som utbildats med karakteristiska ytformer, såsom 

drumlins, drumliniserad moränterräng och radialmorän, är exem
pel på bildningar som ibland innehåller bergkärnor. Andra bild

ningar som ändmoräner, dödismoräner och Rogenmoräner saknar 

däremot vanligen bergkärnor och det uppmätta värdet är mer re
presentativt för moränens mäktighet. Alla dessa former påträffas 

inom flacka moränslätter eller i dalgångar, där man finner dem 

i dalbottnen eller i de nedre delarna av dalsidorna. 
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grov-/
Uppmätning av mäktigheten hos/sediment med positiva former 
ger i regel minimibeloppet, då sedimentens nedre delar många 

gånger kan vara dolda under finsediment, organiskt material 

eller vatten. Det mest typiska exemplet på sediment med 
distinkt, positiv ytform är rullstensåsar. De är i regel i 

sin helhet uppbyggda av sorterat jordmaterial, även om kärnor 

av berg förekommer. Flygsanddyner är ett annat exempel på 

bildningar med positiv ytform. De innehåller endast undantags
vis en bergkärna. Dynerna underlagras vanligen av andra sedi

ment, såsom delta-, älv- eller strandsediment. För att kunna 

bedöma totala sedimentmäktigheten och eventuellt även lager
följden enbart ur flygbilderna fordras att man har tillgång till 
raviner eller begränsningsbranter inom undersökningsområdet. 

En övergångsform mellan höjd- och djupmätning av ett jordlagers 

mäktighet bildar de begränsningsbranter som åtskilliga kvartära 
avlagringar uppvisar. Exempel på begränsningsbranter är delta

ytornas distalbranter,iskontaktbranter, strandterrasser, ras
branter, talusbildningar m fl. Problemet blir här att försöka 
avgöra hur pass representativa dessa begränsningsbranter är för 
mäktigheten inom andra delar av avlagringarna. 

DJuEmätnin~ar_av_negativa_snitt_genom_Jordlagren 

Det vanligaste faller, där man direkt kan få ett mått på jord
lagrens mäktighet, är i raviner och vattendrag. Vad som i det 

följande beskrivs för raviner gäller i vissa delar även vatten
dragen, varför dessa inte diskuteras separat. Ravidbildningar är 
mest utbredda inom områden uppbyggda av silt och grovlera. Ravi

ner påträffas även i grovsediment, men de är här inte lika tal
rika. De förekommer någon gång också i morän och tom i berg 
i form av kanjonbildningar men däremot aldrig i organiskt ma
terial. 

Raviner är utbildade genom vattenerosion. Erosionen avstannar när 
ravinerna nått erosionsbeständigt material eller när de nått den 

erosionsbas som bestämts av nedströmsvattenytan i den sjö eller 

det vattendrag som ravinen mynnar i. Där ravinerna nått ner till 
ett mer erosionsbeständigt material gäller det att avgöra om detta 
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är grövre eller finare än materialet i slänterna. Erosionsn i 

en siltravin kan exempelvis mycket väl upphöra mot en under
lagrande lera, som vid samma gradient och vattenföring är mer 

erosionsbeständig. Där ravinen eller vattendraget nått fast 

botten av grovsediment, morän eller berg kan man på bilderna 
observera block, hällar eller forsande, vitt vatten. Föränd

ringar i lutningsförhållandena indikerar också förändringar 

i underlagrande jordart. När raviner i silt får kontakt med 

fast botten tenderar erosionen att vidga ravinerna. I de fall 

när man konstaterat att erosionen nått fast botten får man ett 

direkt mått på den verkliga mäktigheten på finsedimentet vid 
själva observationspunkten, När erosionen däremot inte nått en 

sådan fast botten, utgör ravindjupet endast ett minimibelopp på 
de lösa jordlagrens mäktighet. 

När det gäller att bedöma jordlagrens mäktighet mellan ravi

nerna, råder något olikartade förhållanden för älvdalar och 
för slättområden. I älvdalar ligger ravinerna i stor utsträck

ning vinkelrätt mot älven och man kan ofta utan större fel in

terpolera mellan två raviner, om dessa ej ligger alltför långt 
ifrån varandra. Inom slättområden, häri inbegripes även älvda
lar med breda sedimentavlagringar på sidorna, får man vara mer 
försiktig i sin bedömning. Ravinen kan här följa en topografisk 

sänka i den underliggande fastmarks- eller berggrundsytan, vil
ket återspeglats även i den ursprungliga markytan så att sedi
menten här haft en primär, svagt utbildad svacka, Detta kan i 

sin tur ha skapat gynnsamma förhållanden för en koncentration 

dit av ytdräneringen inom ett kringliggande område och initie
rat ravinbildningen, Genom att interpolera inom ett sådant om

råde, kan den bedömda mäktigheten mellan ravinerna bli större 
än vad som motsvarar de verkliga förhållandena. Man har här 
ofta god hjälp av att studera förändringar av ytformen mellan 

ravinerna. 

Bedömning_av_finsediment§_mäktighet 

Omgivande topografi ger en föreställning om sedimentmäkligheten 

inom ett undersökningsområde. De iakttagelser, som kan kan göra 

av den omgivande terrängens utseende, kan i många fall utsträckas 
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till att gälla även under sedimentytan. En distinkt 

orientering av morän- eller bergryggar som formats 

av landisen kan exempelvis antas förekomma även under 

sedimentområdena. Detta brukar då även avspeglas på 

avvattningssystemets orientering och många gånger också 

på sedimentets ytform. En distinkt orientering av sedi

mentstråk och torvmarker som utbildats i rinnande vat

ten kan också bedömas vara mäktigare än anslutande om

råden med regellös orientering i plan. Några mäktig

hetsvärden går sällan att ange, utan man kan i regel 

endast ange det inbördes djupförhållandet mellan olika 

närbelägna områden. 

Sedimentområden med bruten topografi kännetecknas van

ligtvis av uppstickande holmar av morän eller berg. 

Svaga upphöjningar, positiva ytformer, inom 5ediment

ytan tyder på inverkan av underliggande fastare lager, 

grovsediment, berg eller morän. Frågan om sedimentets 

mäktighet blir här i många fall nästan detsamma som att 

i flygbilderna försöka lokalisera alla anstående berg

eller moränblottningar som finns inom området och stu

dera om markytan uppvisar positiva eller negativa for

mer. Något förenklat kan man därvid göra den bedömningen 
att vid talrika blottningar och gott om områden med po

sitiva former är jordtäcket tunt, medan mäktigheten är 

större, när blottningarna är få eller helt saknas och 
ytformen är plan eller negativ. 

Vattendrag vid max. lerdjup 

----.x._ /1~-IL,__·----

/7 

Lera 

•• C>_ ~-.o· o 

Fig. 3 Samband mellan ytform och lermäktighet. 
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Lera påverkas alltid av underliggande topografi men i 

mindre grad ju mäktigare lerlagret är. Lera har negativ 

ytform där den avsatts i terrängens lägsta partier. Där 

lerområdena breder ut sig i stora slätter kan ytformen 

dock vara i det närmaste golvplan. Leran är här av post

glacial typ med svagt utbildad torrskorpa, och den plana 

ytformen kan många gånger orsakas av ett organiskt lager 

i ytan. Den lägst belägna delen av lerområdet sammanfaller 

vanligen med lerans största mäktighet. Detta är en följd 

av inverkan av underliggande topografi och av de konsoli

deringssättningar som fortgått alltsedan sedimentet av

sattes. De negativa ytformerna är mest framträdande, där 

underliggande topografi är kuperad. Det är sålunda van

ligt förekommande att man inom lerslätterna i anslutning 

till åar, bäckar och små vattendrag liksom i anslutning 

till isolerade försumpningar och torvmarker finner den 

största lermäktigheten, såsom schematiskt visas på figur 3-

0 500 1000 m 

Fig. 4 Flygbild över lerfylld dalgång. 
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TORRS1<0RPELERA , 

LERA 

',
'' ' --··· '::::-:: - -" -

---- .... .... Wll' -- --- 1------

Fig. 5 Tvärsektion A-A från centrala delen av s.edi
mentområdet på figur 4. I tvärsektionen har 
det organiska materialet och den sättnings
känsliga leran markerats med rasterton. Till 
höger om den redovisade sektionen stiger mark
ytan sakta och lerlagret tunnas ut än mer. 
Flygbilden i figur 4 och tvärsektionen hämtade 
ur AIB:s arkiv. 

Ett exempe.l på detta förhållande framgår av flygvilden 

på fig. 4, som visar en sedimentfylld dalgång mellan två 
bergpartier. Även av enkelbilden framgår att det övre 
bergpartiet endast långsamt försvinner ner under leran; 
utanför det egentliga bergområdet kan man iaktta små häl
lar vid trädsamlingarna och gårdarna. Dessa fastmarksöar 
uppträder allt glesare utåt fälten. På andra sidan dal
gången stupar berget brant. Bedömningen av att största 
lerdjupet påträffas nära denna sida av dalen styrks av 
den långsträckta isolerade torvmarken, se markeringen. 
Den totala torv- och lermäktigheten kan man däremot inte 
bestämma ur bilderna. 

Tvärsektion A-A i fig. 5 visar mäktighetsvariationerna 
hos de kompressibla lagren (mörk rasterton) i den centra
la delarna av dalgången på föregående figur. Lägg här 

märke till den snabbt stigande bottnen till vänster i 
sektionen och markytans lutningsändring vid ett bergdjup 
av ca 3,5 m. Mot höger tunnar lermäktigheten långsamt ut 
och torrskorpelerans andel av lerlagret ökar samtidigt 
som markytan och fasta bottnen sakta stiger. 



I anslutning till gränsen mot berg, morän och grovsediment tun
nar leran ut och man kan ofta iaktta en markant lutningsändring 

där den underlagrande fasta marken börjar påverka ytan på fin
sedimentet. Det är vidare vanligt att markytan här övergår från 

en negativ ytform till en positiv som framgår av fig. 3, Det är 

ännu ofullständigt utrett vid vilket djup denna påverkan sker 

men det tycks röra sig om en mäktighet av 2-4 meter hos lera. 

Ovanför denna lutningsgräns är förutsättningarna gynnsamma för 
utbildning av en mäktigare torrskorpelera. Torrskorpans mäktig

het och om den når ner till fast botten får bedömas ur lutnings
förhållandena i kombination med gles sondering vid denna gräns. 

Där fasta botten lutar svagt når leran längre upp på slutt
ningen och ansluter sig till ytformen på underliggande material, 

dvs den övergår i regel från negativ till positiv ytform men 
leran kan även vara jämnt lutande. Ju längre sluttningen och ju 

brantare marklutningen är, desto större är förutsättningarna för 
att torrskorpan kan vara mäktig och nå ned till det fasta under

laget. 

Även ute på lerslätterna kan man iaktta inverkan av underliggande 

topografi även om det fastare materialet ej går i dagen. Dessa 

slättområden är sällan helt plana utan positiva och negativa 
former avlöser varandra. Även mycket flacka, välvda partier in

dikerar att lermäktigheten här är mindre än inom anslutande 

sänkor. 

Bedömning_av_torvmarkers_mäktighet 

Liksom när det gäller finsedimenten ger den omgivande topogra

fin och torvmarkens ytform de värdefullaste indikationerna vid 
bedömning av torvmarkens mäktighet, men även vegetationen ger 
viss ledning, Benämningen torvmark är här använd som samlings

namn på alla slags organiska jordarter. 

I bergområden liksom i småkuperad terräng förekommer många 

gånger rikligt med små torvmarker med oregelbunden planform. 
Där topografin är starkt bruten kan mäktigheten på de orga

niska lagren uppgå till flera meter. Där markytan uppvisa jäm

nare topografi är mäktigheten på dessa små torvmarker ofta bara 
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någon meter och kan lätt schaktas bort. Där området 
ligger under HK eller där.något vattendrag tidigare 
runnit fram påträffar man ofta sediment under torv

marken. Sedimentmäktigheten beror härvid på bl a tidi
gare vattendjup, tillgång på material i omgivande ter
räng och om platsen haft ett skyddat eller exponerat läge 
gentemot svallning osv. Där torvmarkerna har bestämd ori
entering, tex parallell med dalstråk, större sprick
system i berggrunden eller med ryggar av morän eller 
grovsediment, kan den organiska mäktigheten vara betyd
ligt större. Torvmarker som uppvisar orientering som av
viker från den omgivande fastmarkens är dock sällan sär
skilt djupa. 

Även ute på sedimentområdena förekommer talrika torvmar

ker i terrängens lågpunkter. Där torvmarkerna är små och 
saknar kontinuitet med andra torvmarker och inte ligger i 
anslutning till vattendrag är också mäktigheten i allmän

het begränsad. Liksom vattendragen inom lerområdena på
träffas där lerans mäktighet är störst, ligger också dessa 
isolerade torvmarker på de mäktigaste lerlagren. Exempel 
på denna torvmarkstyp ges av fig. 4. 

Fig. 6 ger exempe.l på hur man kan 

urskilja torvmarksområden med stora 
mäktigheter. Vid !:. kan man se en 
torvmark som bildats i ett vatten
drag med tydlig avgränsning mot om
givande grundare torvmarker. Mäktig
heten på det organiska materialet 
överstiger här 15 m, medan torv
markerna på sidorna upp mot vägen 
till vänster och den odlade mineral
jorden till höger endast är maximalt 

ca 3 m djupa. I bildens nederdel kan 
man se en mycket vidsträckt torvmark 
som underlagras av finsediment.Träd

vegetationen består övervägande av 
låg tall och lövskog. Vid de marke
rade ryggarna vid~ kan man se en 

Fig. 6 Mäktighetsvaria
tioner inom ett 
torvmarksområde, 
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väsentligt kraftigare trädvegetation. Moränen går här i dagen 
(ändmoräner) eller ligger strax under torvmarkytan. Här är 

mäktigheten på finsedimentet och det organiska materialet 
mellan moränryggarna liksom avståndet till berg mindre än 

inom området närmast till höger härom, där existensen av 

ändmoräner endast antyds på ett par håll. Inom detta senare 

glest dikade torvmarksområde kan man av det uteblivna resul

tatet av skogsdikningen se att avståndet till underlagrande 
finkorniga minerogena sediment överstiger ca en meter. Se 

nedan. 

I sluttande terräng är torvmarknernas mäktighet beroende av 

lutningen, så att mäktigheten kan sägas avta med ökande lut
ning. Exempel på starkt lutande torvmarker är back- och häng
myrar. Backmyren är i regel grundast, 1-2 m, medan mäktigheten 

på hängmyren ökar något där markytan planar ut eller övergår 
i positiv ytform. 

I kanten mellan torvmarker och omgivande mineraljord kan man 

många gånger iaktta en successiv övergång genom de grunda, 
svagt lutande randpartierna. Dessa kan ofta betraktas som rena 
försumpningar med ringa mäktighet. Om lutningsändringen är 

skarpt markerad i övergången mellan torvmark och omgivande mi
neraljord, saknas i regel det grunda partiet. 

Den ledning man har av vegetationen för bedömning av torvmar

kernas mäktighet avser trädvegetationen, medan mark- och busk
vegetationen endast är representativa för förhållandena i 

själva markytan. Ute på många näringsfattiga myrar växer små 

martallar, vanligen då på de något upphöjda rismossepartierna, 
där näringsförhållandena är gynnsammare. Dessa tallar är en

dast några meter höga och klent utvecklade och indikerar en

dast att det organiska lagrets mäktighet överstiger en meter. 

Där tallarna är höga och väl utvecklade, är avståndet endast 
någon meter till underlagrande mineraljord. Se exempel på detta 
vid~ och området till höger härom på fig. 6. 
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Inom kärrområden är förhållandena annorlunda, då de kan vara 
bevuxna med kraftig trädvegetation även vid avsevärda orga

niska mäktigheter. Orsaken härtill är de stora näringsförråd, 
som finns lagrade inom denna torvmarkstyp. En övergångsform 

till de grunda sumpskogarna är de kärraktiga sumpskogarna, som 

lokalt kan vara några meter djupa. Det organiska materialet i 
barrskogsdominerade surnpskogar är sällan mer än någon meter 
djupt. 

I motsats till förhållandena inom lerområdena behöver inte den 

naturliga dräneringen i torvmarkerna följa de maximala mäktig
heten, då det organiska materialet har förmågan att förflytta 

vattendraget genom att växa i höjden. Detta gäller främst för
hållandena för bäckar och mindre vattendrag. Helt annorlunda är 
förhållandena, där torvmarken bildats genom att ett vattendrag 

vuxit igen där den organiska mäktigheten är störst inom de par
tier där vattnet varit längst öppet. Se exempel vid~ på fig. 6. 

Bedörnning_av_~rovsediments_och_moräners_mäktighet 

I de fall grovsedimenten och moränen uppvisar sk karakteris
tiska ytformer, såsom åsar, drumlins, dödismorän osv, kan man 

bestämma jordmäktigheten i enlighet med vad som tidigare be
skrivits. Dessa bildningar påträffas företrädesvis inom ter
rängens lågpartier. Högre upp på sluttningarna och inom om

råden. med storkuperad terräng bestäms ytformen i stor utsträck
ning av berggrunden. Här är ytformen liksom ytstrukturen de 

faktorer som närmast underlättar jorddjupsbedörnningen liksom 
fallet är för finsedimenten. Även vegetationen ger värdefulla 
indikationer. Inom områden där jordlagren påverkas av den un

derliggande berggrundens topografi överväger de positiva yt
formerna. Där berggrunden ligger nära markytan får denna ofta 

också en ojämn ytstruktur. Inom partier med negativ ytform är 
djupet till berg större. Detta förhållande är särskilt påtag

ligt i sluttningars nedre delar och i vikar in mot höjdpartiet, 
medan grundare partier framstår som ryggar. 
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0 500 1000 m 

Fig. 7 viBar ett område där berggrunden till stora 
delar är överlagrad av ett tunt jordtäcke. 
Spricksystemen i berggrunden framträder ge
nom den markanta orienteringen av trädvege
tationen. Berget går ställvis i dagen som 
små ljust avbildade hällar. 

Genom att studera vegetationen kan man i skogbevuxen 

terräng många gånger avgränsa områden med tunt jord

täcke. Denna möjlighet är huvudsakligen begränsad till 

terrängens krönpartier. Genom att betrakta undersöknings

området i stort kan man få en uppfattning om hur terräng

ens ytutformning påverkas av tektoniska drag i berggrun

den. Där de lösa jordlagrens mäktighet är stor framträder 

inte skogbevuxna sprickor och smala sprickdalar. Dessa 

liksom tvära branter är karakteristiska där lösmaterial

lagret tunnar ut. När mäktigheten är liten, 0,5 - 1 m, 
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ser man gott om uppstickande, flacka hällar. Man kan 

vanligen, såsom fig. 7 visar, också iaktta hur vege

tationen följer spricksystemen i berggrunden. 

0 l 2 km 

Fig. 8 Terrängparti med tunt jordtäcke (A), där 
trädbeståndet har sämre slutenhet än på 
angränsande mäktigare jordlager (B). Un
derlagrande berggrundstektonik framträder 
endast i stora drag. 

När mäktigheten ökar till la 1,5 m är hällblottningarna 

mer sällsynta, se fig. 8. Den främsta indikationen på 

ett tunt jordtäcke är att skogen glesnar och man mellan 

träden ser den ljusa, torra mark.vegetationen, medan busk

vegetation endast förekommer i liten utsträckning. Tallen 

är det dominerande trädslaget och beståndet är vanligen 
mycket klenare utvecklat och träden lägre än i omgivande 

terräng med mäktigare jordlager; jämför skogspartierna 

! respektive~ på fig. 8. Vid dessa jordmäktigheter fram

träder endast huvuddragen av den underlagrande berggrunds
tektoniken. 
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Flygbildsmaterialet godkänt för spridning av Rikets allmänna 
kartverk den 16.12.1968 och 10.3.1969. 
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sion of Cloy Materials. R. Söderblom 

7. Settlement Studies of Clay. 1964 10:-

1. lnfluence af Lateral Movement in Clay Upon Settlements in 
Same Test Areas. J. 0sterman & G. Lindskog 

2. Consolidotion Tests on Clay Subjected to Freezing ond Thow-
ing. J. G. Stuart 

8. Studies on the Properties ond Formation af Quick C[oys. 1965 5:-
J. 0sterman 

9. Beräkning av pålar vid olika belastningsförhållanden. B. Broms 1965 30:-

1. Berökningsmetoder för sidobelastade pålar. 

2. Brottlast för snett belastade pålar. 

3. Beräkning av vertikala pålars börförmögo. 

10. Triaxial Tests on Thin-Walled Tubular Samples. 1965 5:-

1. Effects of Rotation of the Principal Stress Axes and af the In-
termediate Principal Stress on the Shear Strength. 
B. Broms & A. 0. Casbarian 

2. Analysis of the Trioxial Test-Cohesion[ess Soils. 
8. Broms & A. K. Jama/ 

11. Något om svensk geoteknisk forskning. 8. Broms 1966 5:-

12. Bärförmåga hos pålar slagna mot släntberg. B. Broms 1966 15:-

13. Förankring av ledningar i jord. B. Broms & 0. 0rrje 1966 5:-

14. Ulfrasonic Dispersion of Clay Sus pensions. R. Pusch 1966 5:-

15. lnvestigation of Clay Microstructure by Using Ultra-Thin Sections. 1966 10:-
R. Pusch 

16. Stabil ity of Clay at Vertical Openings. B. Broms & H. Bennermark 1967 10:-



No. 

17. Om pålslagning och pålbärighet. 1967 

1. Dragsprickor i armerade betongpålar. S. Sahlin 

2. Sprickbildning och utmattning vid slagning av armerade 
modellpålar av betong. 8-G. Hel/ers 

3. Bärighet hos släntberg vid statisk belastning av bergspets. 
Resultat av modellförsök. S-E. Rehnman 

4. Negativ mantelfriktion. 8. H. Fel/enius 

5. Grundläggning på korta pålar. Redogörelse för en försöks-
serie på NABO-pålar. G. Fjelkner 

6. Krokiga pålars bärförmåga. B. Broms 

18. Pålgruppers bärförmåga. B. Broms 1967 

19. Om stoppslagning av stödpålar. L. Hellman 1967 

20. Contributions to the First Congress of the lnternational Society of 1967 
Rock Mechanics, Lisbon 1966. 

1. A Note on Strength Properties of Rock. B. Broms 

2. T ensile Strength of Rock Materials. B. Broms 

21. Recent Quick-Clay Studies. 1967 

1. Recent Quick-Clay Studies, an lntroduction. R. Pusch 

2. Chemical Aspects of Quid<-Clay Formation. R. Söderblom 

3. Quick-Clay Microstructure. R. Pusch 

22. Jordtryck vid friktionsmaterial. 1967 

1. Resultat från mätning av jordtryck mot brolandfäste. 
B. Broms & I. Inge/son 

2. Jordtryck mot oeftergivliga konstruktioner. 8. Broms 

3, Metod för beräkning av sambandet mellan jordtryck och de
formation hos främst stödmurar och förankringsplatfor i 
friktionsmaterial. 8. Broms 

4. Beräkning av stolpfundament. B. Broms 

23. Contributions to the Geotechnical Conference on Shear Strength 1968 
Properties of Natura! Soils and Rocks, Oslo 1967. 

1. Effective Angle of Friction fora Normally Conso[idated Clay. 
R. Brink 

2. Shear Strength Parameters and Microstructure Character
istics of a Quick Clay of Extreme[y High Water Content. 
R. Karlsson & R. Pusch 

3. Ratio c/p' in Relation to Liquid Limit and Plosticity Index, 
with Special Reference to Swedish Cloys. 
R. Karlsson & L. Viberg 

24. A Technique for lnvestigation of Clay Microstructure. R. Pusch 1968 

25, A New Settlement Gauge, Pile Driving Effects and Pile 1968 
Resistance Measurements. 

1. New Method of Measuring in-situ Settlemenls 
U. Bergdah/ & B. Broms 

2. Effects of Pile Driving on Soil Properties. 0. 0rrje & B. Broms 

3. End Bearing ond Skin Friction Resistance of Piles. 
B. Broms & L. Hel/man 

26. Sättningar vid vägbyggnad 1968 

Föredrag vid Nordiska Vägtekniska Förbundefs konferens 
i Voksenåsen, Oslo 25-26 mars 1968 

1. Geotekniska undersökningar vid bedömning av sättningar. 
B. Broms 

2. Teknisk-ekonomisk översikt över anläggningsmetoder för 
reducering av sättningar i vägar. 
A. Ekström 

3. Sättning av verkstadsbyggnad i Stenungsund uppförd 
på normalkonsoliderad lera. 
B. Broms & 0. 0rrje 

27. Bärförmåga hos slöntberg vid statisk belastning av 1968 
bergspets. Resultat från modellförsök. 
S-E. Rehnman 
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5:-
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10:-
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10:-
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15:-
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28. Bidrag till Nordiska Geoteknikermötet I Göteborg den 
5-7 september 1968. 

1968 15:-

1. Nordiskt geotekniskt samarbete och nordiska geotekniker• 
möten. N. F/odin 

2. Några resultat av belastningsförsök på lerterräng 
speciellt med avseende på sekundär konsolidering. 
G. Lindskog 

3. Sättningar vid grundläggning med plattor på moränlera 
i Lund. S. Hansbo, H. Bennermark & U. Kihlblom 

4. Stabilitetsförbättrande spontkonstruktion för bankfyllningar. 
0. Wager 

5. Grundvattenproblem i Stockholms city. 
G. Lindskog & U. Bergdahl 

6. Aktuell svensk geoteknisk forskning. 8. Broms 

29. Classification of Soils with Reference to Compaction. 1968 5:-
8. Broms & L. Forssblad 

30. Flygbildstolkning som hjälpmedel vid översiktliga 1969 10:-
grundundersökningar. 

1. Flygbildstolkning för jordartsbestämning vid 
samhällsplanering 1-2. 
U. Kihlblom, L. Viberg & A. Heiner 

2. Identifiering av berg och bedömning av jorddjup 
med hjälp av flygbilder. 
U. Kihlblom 




