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1

FORORD

Under en yrkesverksamhet som geotekniker i Uppsala på 1970talet väcktes tankarna på en systematisk insamling och doku
mentation av den ökande mängden geo-data, främst grundunder
sökningar. Denna typ av geo-information var lite inarbetad i
de geologiska kartorna som borde kunna berikas från detta
källmaterial. Problemet var också att de 20 år gamla SGU
kartorna inte sträckte sig längre in mot staden än till be
byggelsegränsen.
Föreliggande avhandling baseras på iden att med en ingen
jörsgeologisk karta och beskrivning sammanväga marktekniska
och kvartärgeologiska data till en aktuell informationskälla
om topografi, jord, berg och vatten. Uppsalas centralare
delar var av störst intresse, geo-arkivmaterialet skulle
återanvändas, en tydlig kartskala var nödvändig och jord
lagrens 3:e dimension skulle beskrivas.
Målsättningen passade väl in i det samarbete som då startade
mellan Kvartärgeologiska avd och näringslivet, främst Bjer
king Ingenjörsbyrå AB i Uppsala. Behovet av en karta fanns
hos nyttjare som kommunala verk och myndigheter, konsulter,
byggare och även allmänheten.
D~t stora arbetet har varit inventeringen i många spridda
arkiv där geo-akter till ett värde av ca 100 milj kr påträf
fats. Resultatet förligger nu som ett kartverk i 5 delar där
också en ny kartering över Uppsala tätort genomförts.
Arbetet har berört och involverat många parter. Utan deras
intresse, arbetsinsatser och stöd skulle inte avhandlingen
och kartorna kunnat tas fram. I raden av personer, företag
och institutioner vill jag särskilt framhålla och varmt
tacka följande:
Professor Lars-König Königsson för ämnesval, forsk
ningsid~er, givande diskussioner och allmänt handle
darstöd.
Bjerking Ingenjörsbyrå AB som bistått med stora perso
nella, materiella och ekonomiska resurser. Sven-Erik
Bjerking har bidragit med sina l1istoriska och tekniska
erfarenheter av grundbyggande i Uppsala. Björn Holm och
Karl-Arne Ekstedt har ställt geo-arkivets hela källmate
rial och sin kunskap om undergrunden till förfogande.
Lars Wahlström har renritat merparten av kartorna.
Barbro Ekström har utfört det tunga skrivarbetet.
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Byggnadsnämnden Uppsala som upplåtit arkiven och där civ
ing Eddie Nord letat fram många okända borrningar och
grundläggningsfall.
Uppsala Gatukontor som utfört borrningar sedan 1940talet och arkiverar dem fortfarande.
Kjessler & Mannerstråle AB Stockholm som bidragit med
tid för arbetets genomförande och där Ingrid Hermansson
ritat den 3:e dimensionen - profiler/sektioner.
Byggherrar och beställare som bekostat alla akter i
källmaterialet som på detta sätt kunnat återanvändas.
Nya Uppsala Offset-Center AB som tryckt kartorna.
Utan en förstående familj, när jag tidvis praktiskt ta
get gått under jorden, skulle avhandlingen och kartorna
inte heller föreligga.
Uppsala i maj 1988

SVEN-ERIK LUNDIN
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2

SAMMANFATTNING

Karaktärsdragen i Uppsalas topografi och geologi är de stora plana ler-
slätterna in mot bebyggelsen och rullstensåsen med sina ryggar och kul-·
lar som går i N-S riktning genom staden. I de yttre delarna av tätorten
vidtager fastmarker med berg och moränterräng. Landskapet är där mera
småbrutet.
Den senaste stora geologiska processen var istiden som slutade för ca
10.000 år sedan. Då bildades glaciala jordarter som morän, sand, gruså
sar och varvig lera. Landhöjningarna och havets krafter omvandlade del
vis jordarterna och blottade de typiska rundhällarna. Berggrunden är så
gammal som 1.7 miljarder år och tektoniska geologiska rörelser under is
tiderna har sedan både förstärkt och utjämnat dess relief.
De första geologiska kartorna över Uppsala gjordes av SGU redan på 1860-·
talet av Stolpe och Erdman. Huvuddragen av geologin blev då relativt bra
känd. Med nyare topografiskt underlag har kartorna senare förbättrats
genom Lundqvist 1956 och av Hörner/Järnefors 1958. De geologiska kartor
na i skala 1:50000 är bra helhetsbilder och även detaljrika men med en
tyngdpunkt i vetenskaplig information och dokumentation.
För en bredare allmän och mer praktisk användning av dessa saknar man
bladetta:
Jordartsgeologin är ej redovisad i bebyggda områden
Lagerföljd och mäktigheter anges bara översiktligt
Äldre strandlinjer och arkeologiska områden saknas
Större kartskalor behövs i tätorter
Geo-information bör generaliseras för olika nyttjare
Flera av ovanstående önskemål har kunnat mötas de sista 10 åren genom
att några kommuner som Stockholm, Linköping, Karlstad har tagit fram sk
geotekniska kartor över vissa delar av städerna. Tillämpad forskning har
skett vid Chalmers Högskola över redovisning och användning avs k in
genjörsgeologiska kartor. Ambitionsnivån med dessa kartor sätts dock
ofta högt och en bredare tillämpning och framställning har inte kommit
igång i Sverige. Kostnader resurser, intresse och nyttan är faktorer som
medverkar till nuläget, som alltså är ganska passivt.
Långt framskridna ideer om att använda någon form av geo··databank för
att lagra, processa och dokumentera geoförhållandena i en tätort har
funnits sedan 1970-talet. Källmaterialet för en sådan databas kan vara
alla geo-undersökningar som vanligen ligger inaktiva och glömda i många
spridda arkiv. Grundundersökningar, pålningsarbeten, brunnsborrningar är
exempel på information som kan återanvändas många gånger om de är kända
och enkla att inventera. Ett Uppsalaförsök 1973 med geodatabank har 1986
fått en verklig efterföljare i en uppbyggd bank i Linköping. Några kom
muner har ett databaserat geo·-register medan de flesta har en spridd och
svårtillgänglig arkivering.
Tekniska borrningar utfördes först in på 1900-talet för vattenprospekte
ring och senare även för pållängdsbestämning. Redan 1905 borrade AG
Högbarn 107 m i lera och sand vid Svandarnmen, vilket fortfarande är ett
djuprekord! Med utbyggnaden av Uppsala och med hjälp av allt modernare
sonderings- och provtagningsmetoder har stadens undergrund blivit känd.
Kunskapen om jordlagerföljder och djup har dock varit lokal och kopplad
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till enstaka byggobjekt, möjligen ett helt kvarters utbyggnad. Den sam
lade bilden har saknats länge och få personer har haft en översikt av
jordlagrens utbredning och mäktighet.
En karta är också en
av databas. Föreliggande avhandling har som hu
vudide att visa
framställandet av en ingenjörsqeoloqisk karta baserad
främst på befintlig qeoinformation ur nämnda handlingar och från den
spridda arkiveringen. De kända geologiska förhållandena är basen men en
ny dimension införes i kartverket genom att intresset koncentreras mot
undergrundens utseende. Cityområdet får sin geo-dokumentation som sak
nats tidigare och skalan 1:10000 är lämplig och tydlig för redovisning
och användning i många sammanhang.
Målsättningen att sammanställa en ingenjörsgeologisk karta över tätorten
kan grundas på många behov och skilda intressenter. Den får därför med
nödvändighet en generaliserad karaktär och har kanske sitt största värde
i den översikt den ger över jord, berg och grundvattenförhållanden. I
skilda sammanhang finns behov att
iminärt bedöma grundförhållandena
inom ett visst område. Ibland behöver myndigheter, verk och institutio
ner överblicka större områden vid planläggning, miljöfrågor, undervis
ning etc. Nyttjare och användningsområden kan sammanfattas enligt föl
jande:
BYGGHERRE, FASTIGHETS
ÄGARE

Tomtval, förprojektering, grund
kontroll

TEKNISKA VERK

Trafikleder, ledningar, översikts
planer, exploatering

KOMMUNALA MYNDIGHETER

Bygglov, PBL, riskområden, mark/
/miljöfrågor, markanvändning

PROJEKTÖRER

Geo-översikt, kostnadsunderlag

ENTREPRENÖRER

Grundläggningsprinciper, masshante
ring, materialresurser

VETENSKAP/SKOLOR

Aktuell geo-karta och 3-dimensionell
bild.

ALLMÄNHET

Information. En grund att stå på.

Kartan har framtagits genom inventering, nykartering, analyssammanställ
ning och beskrivning.
Källmaterialet som inventerats har till stora delar varit geotekniska
undersökningar (s.k. grundundersökningar). Stora arkivställen är Bygg
nadsnämnden, Gatukontoret och geotekniska konsultfirmor (främst Bjerking
Ingenjörsbyrå AB). Geo-informationen finns i ca 4000 akter/handlingar i
kommunen. Grovt räknat innehåller de 80000 borrpunkter och 4000 provtag··
ningspunkter. Nuvärdet för dessa inkl redovisning och beskrivningar ~na
lysutlåtanden
ca 110 Milj kr. Till ett potentiellt källmaterial kan
också räknas 70000 ·· 100000 trä och betongpålar som slagits i staden
genom åren
500 - 700 byggnader.
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Det ingenjörsgeologiska kartverket består av tre delar framtagna i färg-
edition och A1-format. Kartan omfattar en areal av ca 6x8 km.
1.

2.
3.

KARTA
PROFILER A··B-C
PRINCIPSEKTION

1: 10000
1:500/10000
1:2000

Dessutom finns en svart··vit version av dessa kartor, förminskade till
A3-·format och med följande innehåll
101

INGENJÖRSGEOLOGISK KARTA

SKALA 1 : 20000

102

SEKTION 1-2 J

SKALA 1:1000/20000

103

SKALA 1:1000/20000

Genom profilritningarna erhålls den extra dimension av undergrunden som
är svår att enbart redovisa med en karta.
Uppsalas lers
ger ett första intryck av att vara anlagda på en
jämn och plan undergrund. Kring grusåsen är topografin mer lutande och
omväxlande och det geologiska intresset får där anledning att gå på
djupet. När detta sedan sker över hela tätorten och med hjälp av sondering och provtagning
framträder ett undre landskap med annan morfolo··
gi än den plana Uppsalaslätten. Mellan dalgångar och ryggar finns det
höjdskillnader på mer än 100 m. Djupbäcken sträcker sig under Fyrisåns,
Jumkils och Sävjaåns flacka dalgångar. Huvuddragen av Uppsalas geologi
kan sammanfattas enligt följande:
BERGGRUNDEN består av urgranit och leptit som är mycket gamla och
hårda kristallina bergarter. Berget går i dagen i ytterområdena men en
staka hällar finns också i centrum. Bergprofilen i dalgångarna anvisar
inte att några större förkastningar finns där som antagits i tidigare
geologiska arbeten. Djuprännan under Fyrisån har dock sannolikt sin or
sak i dåligt berg med krosszoner och sprickor som nötts ner.
MORÄN underlagrar alla jordarter utom grusåsens kärna. Moränen
kommer i dagen främst i terrängens höjdpartier och dess mäktighet är
vanligen ej mer än 5 m. Den är tät och vanligen ej vattenförande och
utgör en god byggnadsgrund.

GRUSÅSEN är bland de större i Sverige och sträcker sig från Södertörn och upp mot Gävlebukten. Den är avsatt i Fyrisåns dalgång och på
bergsidan/kanten under Slottet-Ulleråker. Asen består av sand, grus och
sten med mäktigheter upp till 60 m. Kullarna vid Tunåsen var de första
terrängpunkterna i Uppsalatrakten som stack upp ur havet 3 500 år f Kr.
I centrala Uppsala döljs grusåsen av mäktiga lerlager. Svallmaterial
överlagrar ett flertal lerkörtlar på åsens sidor (Domkyrkan, Akademiska
Sjukhuset, Ulleråker) som kräver särskilda åtgärder vid byggenskap.
SANDOMRÅDEN finns i SV·Uppsala intill grusåsen. Mäktigheter på
10-20 m förekommer och sanden underlagrar även leran från Kungsgärdet,
söderut mot Kåbo-Rosendal. Liksom för åsen är sandområdena bra bygg
nadsmark.

LERA
Uppsalas dominerande jordart som täcker 80 % av området
och utgör minst 60 % av hela jordartsvolymen. Lerdjupen är exceptionellt
stora och mäktigheter på ca 100 m finns vid Islandsbron. Andra djupgra·
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var finns i Svartbäcken (60 m), Gamla Uppsalavägen (40 m) och Librobäck
(40 m). överst finns den gyttjiga postglaciala leran och därunder den
varviga leran. Den senare
ett underlag för datering av istidens sista
fas.
byggenskap pålas i staden, i äldre tider med träpålar och
från 1945 med betongpålar till fast botten eller sk svävande pålar vid
stora lerdjup. Sättningar i leran är ett alltid aktuellt problem. Däre
mot är skredriskerna obetydliga i Uppsala med undantag av åkanterna.
FYLLNINGAR av olika mäktighet och innehåll
vanliga inom en
tätort och täcker på stora områden den naturliga jordlagerföljden. Igen
fyllningar har också gjorts av lertäkter i Ekeby, Sofielund och Nyby
samt för nedlagda grustäkter i Tunabackar och Röbo.

I stadens äldsta och centrala delar f
kulturlager av trä, gatuhorisonter, tegel 1 brandrester etc. Den "svarta jorden" har sedan 1300-talet
hunnit bli upp till 4 m mäktig och dess utbredning är markerad på kartan.
Byggenskap i dessa områden medför alltid krav på arkeologiska utgrävningar.
FYRISAN med sjön
de nutida resterna av Litto-rinahavet i Uppsala. Vid vikingatiden sträckte sig havsviken upp över
Kungsängen till Kvarnfallet. Landhöjningen har sedan dess varit ca 5 m.
Fyrisåns läge i terrängen får sin naturliga förklaring om man betraktar
lerdjupen i Fyris dalgång. Där dessa är som mäktigast har egensättning
arna i leran blivit störst. Vattendragen sökte sig därmed efter den in
sjunkna lergrunden vilket också kan ses i Sävjaåns och Jumkilsåns dal
gångar.

GRUNDVATTNETS stora källåder är grusåsen. Uppsalas vattenförsörjning baseras på denna resurs som dock förstärks till ca 50 % med konst
gjord infiltration på Tunåsen. Grundvattnets trycknivå i lerlagren är
viktig att uppehålla av sättningsskäl. Dagvattenytor kring träpålar
måste bibehållas för att undvika röta och grundskador.
Slutligen får konstateras att avhandlingen väckt frågor och problem som
fordrar ytterligare forskning och utredning. En angelägen komplettering
till kartans geo-information vore att ha ett sk grundvattennät i staden
med rör där
kunde följas genom åren. Någon form av kommunalt
handlagt dataregister över alla spridda arkiv med geo-handlingar skulle
underlätta återanvändandet av dessa betydligt. Lerdjupen och lagerfölj
den i Fyrisåns djupbäcken är långt ifrån kända i detalj. Grusåsens in
homogeniteter och sträckning under lerlagren är ej tillräckligt klar
lagd. Berggrundens morfologi är bara tecknad i stort med djuprännorna
men hur högt når berget tex under Slottet?
I Jumkils- och Sävjaåns dalgångar bör teoretiskt finnas grus och sandan
hopningar, kanske rent av dolda grusåsar. Man kan också undra om den
mycket stora lervolymen i Uppsalaområdet har sitt ursprung i senaste is
tiden oc~ moderjordarten morän eller om en massbalans i regionen anvisar
något annat.
Som slutord kan frågan ställas: Vem har ett statligt/kommunalt övergri-
pande intresse och ansvar för en ingenjörsgeologisk kartering
en grund
att stå på i tätorterna?
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3

BAKGRUND OCH NULÄGE FOR GEOVETENSKAPLIGA KARTOR

3.1

GEOLOGISKA KARTOR

För ca 120
sedan upprättade M Stolpe det första geologis
ka kartbladet över Uppsalatrakten. Kartan har skalan 1:50000
och
i SGU:s serie som nr Aa 31. Det är en kombinerad
jordarts- och berggrundskarta dock med en stark tonvikt på
redovisning av de lösa avlagringarna.
Redan 1857 hade dock Axel Erdman karterat Fyrisåns dalbäcken
och redovisning som
i samma utförl
och med
blev en förebild för senare tiders geologiska kartor. I fas
tighetsregister och på Lantmäteriverket finns ännu äldre
kartor över ägoförhållanden och lagfartshandlingar med vissa
upplysningar om markslag och vattenförhållanden.
De geologiska kartorna har alltid haft som den viktigaste
målsättningen att vetenskapligt dokumentera och beskriva
jord och bergformationerna. Bildningssätt, ålder, lagerfölj
der (i princip) klassificering och indelning har stått i
förgrunden vid redovisningen. Målgruppen för kartorna synes
länge har varit endast det fackfolk som också framställde
verken, nämligen geologerna själva.
Med modernare topografiskt kartmaterial som underlag, ökade
kunskaper och resurser har nya versioner och serier av SGU:s
kartor givits ut (se SGU Kartkatalog 1986/87). Men inte
förrän 1956 ersattes M Stolpes då 90 år gamla karta med en
ny genom bladet "Uppsala" i SGU:s s
Ae Nr 199 och i
skala 1:50000. Det är en kombinerad berggrund och jordarts
karta med P H Lundegård och G Lundqvist som huvudansvariga
geologer och författare till kartbeskrivningen. Uppsala
tätort på ca 6x8 km utgör 15 % av kartans yta. Den centrala
re delen på ca 1,
, 5 km är redovisad som "Stadsbebyggelse"
utan angivande av någon geologisk information utöver Uppsalaåsen. Kartan ger all
ingen upplysning om Uppsalas upp
till 100 m mäktiga lerlager, vars översta delar är av typ
"svämlera, gyttjelera, styvlera" (SGU:s klassificering).
Inom det bebyggda området finns också berg idagen morän- och
sandkullar som 1956 förblev okända på grund av att kartörer
na stannade upp vid centralare delar i staden, tomtmark,
parker etc.
En tydligare och mer lättläst "Jordartskarta över Uppsala
trakten" publicerades 1958 av N G Hörner, B Järnefors i
skala 1:20000 omfattande en area av 12x16 km. Den synliga
berggrunden finns också redovisad av P H Lundegård och
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kartan ingår i SGU:s serie Ba nr 15 med tillhörande beskriv
ning av B Järnefors. Skalan medför naturligtvis att detalj
rikedomen ökar och man kan lättare orientera topografi och
bebyggelse till geologin.
Kartan har under 30 år använts i stadsplanering och som en
första information vid grundläggning av enskild bebyggelse
utanför citykärnan. Liksom geologiska bladet Aa 199 har dock
samma centrala del 1,5x2,5 km utelämnats geologiskt och re
dovisas endast som "Stads- och villabebyggelse".
Hydrogeologin behandlas mycket kort i de båda kartverken Aa
199 och Ba 15. Den stora grundvattenpulsådern Uppsalaåsen
visas i sina synliga delar på kartan. I beskrivningarna
finns någon sida av närmast historisk karaktär om "kallkäl
lor". Hänvisningarna görs till Hydrologiska profiler över
Uppsalaområdet (Winqvist 1953) vars utredningar varit av
stor betydelse för stadens färskvattenförsörjning med natur
ligt och artificiellt grundvatten. En sammanställning och
utvärdering av Uppsalas geohydrologiska förhållanden har
gjorts 1970 av Jan Sidenvall, "Grundvatten i Uppsalatrak
ten". Huvudman för utredningen är Uppsala Gatukontor som med
handlingen redovisar förutsättningar och utbyggnad för Upp
salas vattenförsörjning.
I publikationerna av Winqvist (1953) ocl1 Sidenvall (1970)
har kvartärgeologerna i mycket högre grad än tidigare kommit
att intressera sig för jordarterna under markytan. Det är
dock inga fullständiga beskrivningar som görs av hela områ
dens djupförhållanden och lagerföljder. Liksom i Hjulströms
(1944) och Eriksson, Ingmar (1958) är det specifika redovis
ningar av en lokal geologisk formation (rullstensåsen) och
dess grundvattenföring. Först 1983 kom en mer generell redo
visning av Uppsala läns hydrogeologi i och med SGU:s karta
Ah nr 5 1:50000. De regionala grundvattennivåerna och före
komsterna är där dokumenterade liksom många tillhörande pa
rametrar från jord och berg som vattenmiljö. Uppsalascen
trala djupbäcken är mycket schematiskt redovisat med några
kurvor över bergytans nivåer som anvisar jorddjup ned mot 60 m.
Med använd grundkarta och skala 1:100000 är uppgifterna dock
svårtolkade och av ringa värde för mer detaljerat bruk.
Ovan har gjorts en beskrivning i stort av historik och nu
läge för den kartmässiga geologiska information som finns om
Uppsala. Den visar på att många väsentliga uppgifter och re
dovisningsformer saknas i de geologiska kartorna över cen
trala Uppsala, bl a
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Figur 3.tt.

Del av geologiska kartbladet UPPSALA SGU Aa 199.
Skala

1: 50000.
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Figur 3. 12.

Del av jordart sk arta över uppsalatrakten SGU
Ba

15.
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1 : lO OOO.
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Jordartsgeologin är ej redovisad för cityområdet.
Jordlagerföljd och mäktighet mycket schematiskt angivna.
Undergrundens morfologi är dåligt känd.
4

Förkastningar i ~erggrunden (läge och utseende osäkra).

5

Arkeologiska lagers (svarta jorden) utbredning okänd.

6

Vattenförhållanden och strandlinjer vid den första be
byggelsen saknas.

7

Lämplig kartskala för detaljbruk ej använd.

Nyare geologiska kartor i SGU:s serie Ae från år 1964 inne
håller inte heller denna information eller delar därav om
den är geologiskt relevant för tätorten. Fortfarande gör
jordartsgeologerna vanligen halt vid stadsgränsen, trots att
det är just innanför denna som vi har mest användning av
deras kartor. Där den geologiska nykarteringen omfattar en
tätort borde denna tilldra sig största intresset. En delkar
ta i större skala än 1:50000 bör ha hög prioritet både för
geologen och kommunen och den nya kartstandarden med vissa
djupuppgifter om jordlagren skulle göra allra mest nytta i
urbaniserade områden. Ingenstans är geologin heller så väl
känd som i just dessa bebyggda områden genom generationers
arbeten med grundläggning, borrning, schaktning etc i jord
och berg. Men tyvärr är kunskapen ej analyserad och samman
ställd som närmare beskrives i kapitel 5-6 7.

).2

GEOTEKNISKA/INGENJÖRSMÄSSIGA KARTOR

Uppgifter om jord, berg och vatten har i tekniska sammanhang
alltid behövts vid bygg- och anläggningsverksamhet. Undersök
ningarna för dessa är starkt målinriktade på något objekt
eller problem och bl~r därför detaljer i en geologisk helhet,
som man inte alltid ser eller just då har behov av att utreda.
"Kartorna• är vanligen gjorda som situationsplaner för byg
genskap eller korridorytor av terrängen för ex vägar, led
ningar och i skalorna 1:400-1:2000.
Ett steg mot en mera generaliserad men oversiktlig redovis··
ning görs när grundförhållandena undersökes för st6rre
områden till stadsplanemässig användning, sträckningsstu
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dier, täktutredningar mm. Skalan ändras då mot 1:40001: 10000 och den geologiska helheten börjar framträda. Pro··
filritningar ger en klar bild av geologins 3:e dimension.
Sakinnehållet i planer och beskrivningar styrs dock av de
tekniska behoven och kraven som också översättes i ekonomis·
ka termer, vilka ofta påverkar utbyggnadsval, exploatering
ar, alternativsträckningar mm. Ett exempel på dessa typer
av geotekniska planredovisningar ges i kapitel 5 om "Käll
material".
För att få en bättre överblick av de byggnadsgeologiska för
hållandena i en kommun eller tätort har i vissa städer gjorts
sammanställningar av ovanstående detaljundersökningar till
sk geotekniska kartor. Det var under de intensiva byggåren
1965·· 1975 1 när det s k "miljonprogrammet" genomfördes inom
bostadssektorn, som "geo··kartor" både inom och utom tätorterna
togs fram. För att nämna några kommuner som varit aktiva på
området kan anges
1:400
Karlstad
Linköping
1: 10000
Köping
1: 10000
Göteborg
1: 10000
1978 Stockholm
1976 Stockholm City 1:4000
1:5000
1985 Nyköping
1968
1970
1982
1970

(19 kartblad A3)

(Georegisterkarta)
( 12 kartblad A1 )
(Georegisterkarta)

Där kartorna har berört jungfruelig mark är karteringen ofta
baserad påsk geobildtolkning av flygbilder. Om det finns
en modern geologisk karta 1:50000 över området så kan främst
arbetskartan från fältarbetena för denna vara till stor nytta.
Som underlag används för dessa den ekonomiska kartan i skala
1:10000. Detaljerad geologisk information finns där noterad,
som dock på det färdiga kartbladet generaliserats kraftigt.
Ny kartering och gles sondering/provtagning ger dock de vik
tigaste basdata för kartorna.
Målsättningen med de geotekniska kartorna är att de ska an
vändas i den övergripande planeringen för nya byggnadsom
råden och trafikleder, utnyttjande av naturresurser etc. I
befintliga stadsområden är de till nytta vid förtätat byg
gande, ledningsdragning, tunnlar, grundvattenkontroll etc.
Användbarheten är dock starkt beroende av hur detaljrika
kartorna är och vilka data de innehåller. De utesluter inte
kompletterande geoundersökningar, men är en bra information
inför sådana.
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Figur 3.21.

Del av Byggnadsgeologisk karta över Stockholm.
Skala 1: 10000. Stockholms Fas tighetskontor.

(OLOGISK GEOTEKNISK KARTA OVER DEL AV LIN KOPI NGS
SKALA 1:20

FRAMSTALLD AV

Figur 3.22.

Del av karta.

-VlAK AB 1970

BLAD 5
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RESERVATION:

Gränslirijer för geologiska bildningar etc. är ej exa~ta
Gräns:injerna redo.isar bedömningar på grundval av kända
fakta med hänsyn till aktuell redovisningsteknik.

~n

Lera, postglacial

Torrskorplera, glacial

HALMSTAD
INGENJÖRSGEOLOGISK KARTA
SKALA 1: 50000
B Lind 1 ll7tl
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Figur 3.24.

SGF:s

Ur Holmstrand 1981.
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INGENJORSGEOLOGISK KARTA
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De geotekniska kartorna framställs vanligen i
och med
beteckningar enligt SGF (Svenska Geotekniska Föreningen).
Delar av kartor från Stockholm och Linköping visas med
svartvita kopior i bild 3.21 och 3.22.
De flytande gränserna mellan användningsområdena för olika
geovetenskapliga kartor har gjort att många former har
provats och existerar.
den tillämpade och mer tekniska
sidan har kartorna kommit att kallas för "Byggnadsgeologis
ka" eller "Ingenjörsgeologiska
". Gränserna och skill
nadetna mot d~ ge6teknisk~ kartorna styrs mer av avsikt,
objekt, användningsområde som är aktuella för kartans huvud
man/nyttjare.
Beteckningen ingenjörsgeologiska kartor är internationellt mer
etablerad
i Sverige. Där förekommer också en mer systematisk
kartläggning och föregångsländer är USA, Kanada, Storbritannien,
Tjeckoslovakien, Östtyskland och Sovjet. I västländerna används
en Anglosaxisk karttyp med olika versioner för de skilda data
och geologisk information som ska redovisas. COMECON-metoden
vanligast i östländerna, och innebär att bara 1 2 versioner
används och att geologiska data även redovisas i tabeller/sche··
ma för att öka läsbarhet och informationsnyttan.
Association af Engineering Geology (IAEG) har definierat en
ingenjörsgeologisk karta som "En typ av geologisk karta med
en generaliserad redovisning och utvärdering för markanvänd·
ning
De internationella kartorna upprättas i så skilda
skalor som från 1:2000 till 1:50000. Detta speglar mycket
varierande användingsområden från exempelvis detaljplanering
av byggenskap till regional värdering av naturresurser.
11

•

Halmstrand, Wedel har (1974, 1977, 1981) redovisat förut
sättningar, metoder och användningsområden för tillämpning
av ingenjörsgeologiska kartor i Sverige. Ett antal fallstu
dier redovisas från jungfruliga områden där olika problem··
ställningar belyses och data presenteras utifrån behoven att
nyttja marken för diverse ändamål. En hög ambitionsnivå har
ofta ansats vad gäller kartornas omfattning. Man strävar ex··
empelvis efter att ta med uppgifter om jordartsgeologin,
bergarterna, hydrogeologin, hydrologi, vegetation och klimat
samt beskriva jord och
tekniska egenskaper. Således
nästan en heltäckande allsidig naturkarta med koppling till
mark och vatten. Den föreslagna svenska modellen är vad
gäller informationsmängd och redovisning en kompromiss
mellan den •Anglosaxiska" typen och COMECON-modellen. Flera
kartversioner används dock och man skiljer på geovetenskap-
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liga förutsättningar/grunddata och ett utvärderande/tekniskt
nyttjande av förhållandena. Kartskalan varierar mellan
1: 1000 - 1: 10000 och både färg och svartvit redovisning fö
rekommer. Ett exempel från Halmstad visas i figur 3.23. En
storskalig karta kan vara redovisad enligt figur 3.24.
sammanfattningsvis får konstateras att någon systematisk in
genjörsgeologisk kartering inte utförs i Sverige. Nyttjare
och huvudmän för ett sådant kartverk har så varierande in
tressen av data att man svårligen kan täcka in dessa i
varken lokala eller regionala redovisningar. De enskilda
behoven och frågeställningarna får säkert fortsätta att
styra aktiviteterna. Insatserna måste också av ekonomiska
skäl bli starkt målinriktade. I ej bebyggda områden kommer
därför de olika typerna av geovetenskapliga kartor från SGU
att förbli basen och ett underlag för en mera detaljerad
kartläggning. För olika typer av samhällsbyggande får under
sökningar och värderingar en teknisk karaktär där "byggnads-
geologiska kartor" och "geotekniska planritningar" med pro
filer och beskrivningar blir redovisningsformen.
Inom ett utbyggt samhälle och kommunernas tätorter (städer
na) borde den ingenjörsgeologiska kartan dock ha sin givna
plats. Området är begränsat, där är behoven störst, alla
data finns men glöms bort i dammiga arkiv och de jordarts
geologiska kartorna omfattar vanligen ej dessa bebyggda om
råden. Alltså ett obearbetat område för geovetare och tekni
ker där förutsättningar, behov och insatser skulle kunna
förenas till mångas nytta som vidare diskuteras i kapitel
4.2.

J.3

ARKEOLOGISKA KARTOR

Som en följd av många års arkeologiska utgrävningar i de
äldsta delarna av Uppsala
har uppgifter framkommit om den
primära undergrunden. Varje tomt som nybebygges i centralare
delarna blir vanligen arkeologiskt undersökt med redovisning
och detaljerade ritningar.
En sammanställning av hur staden Uppsala har växt fram ges
i Rikantikvarieämbetets Rapport 3, "Medeltidsstaden Uppsala"
(1976). Nivåerna för de sterila marklagren har sammanställts
och den sk "svarta jorden" däröver redovisas. I kapitel 10
ges några geotekniska synpunkter på det låglänta centrala
områdets nivåutveckling sedan det steg upp ur havet och kom
att nyttjas som byggnadsmark med växlande urschaktningar och
uppfyllningar.
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4
4.1

TEKNISK JORDARTSKARTA OVER UPPSALA
BEHOV OCH SYFTE

Uppsalas kvartärgeologi domineras av den stora plana ler
slätten. Av Fyrisåns dalgång syns i ytan bara en mycket
grund sänka men i undergrunden finns en kraftig 100 m djup
floddal. Av Uppsalaåsens grusmassor framträder bara en min
dre volym i dagen som ryggar och kullar. De mäktiga sand
lagren i södra delen av Uppsala har länge varit tämligen
outforskade. Geologin under markytan framträder bara genom
sin genes och i princip på kartorna och det morfologiska
landskap som finns därunder är angeläget att utforska och
beskriva. Berggrundens topografi är heller inte känd så väl
under de mäktiga jordlagren. På geologiska kartor och i be
skrivningar redovisas diverse förkastningar vars befintlig
het, läge och utseende kan diskuteras.
En 3-dimensionell bild saknas alltså av jordlagren och berg
grundens morfologi. Enbart den som har kunskap om det geolo
giska bildningssättet kan av kartan få en uppfattning om
jordlagerföljden i princip. Någon form av djupkarta är ange
lägen att ta fram. Till kartan borde också finnas sektioner
som underlättar läsningen av densamma och ökar förståelsen
av jordlagrens bildning och utseende. Kunskaperna om hur
berget sträcker sig under de kvartära bildningarna skulle
också öka betydligt om djupförhållandena utreds genom sek
tioner till kartan.
I föregående kapitel har något om de geologiska kartornas
för- och nackdelar påtalats. De är schematiseringar för att
visa den geologiska helheten. Kartskalan har inte medgivit
att redovisa alla detaljer och ett säkert överförande av den
geologiska informationen för lokala behov vid byggande och
exploatering är ofta svårt. Den största bristen har dock
varit att man undvikit att kartera tätorternas centralare
delar där jordartsgeologin ansetts som dold.
Med syftet att överföra all äldre geologisk kartinformation
till en modern grundkarta/stadskarta kan redan där erhållas
en redovisning med högre kvalitet. Basdata är visserligen de
samma som på befintliga geologiska kartor men användningen
underlättas genom att man lättare kan orientera sig mot ny
beskriven terräng, byggenskap 1 vägar etc. Grundkartans
större skala på 1:10000 öppnar också möjligheter att lägga
in mera detaljer än vad som ryms på de geologiska kartorna i
1:20000 respektive 1:50000.
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GEO-INFORHATION. ANVANDNING
NYTTJAREIOHRADE
-------------------·---------,.·-------------·---;
BYGGHERRE

Tomtval, lokalisering, förprojektering

FASTIGHETSÄGARE

Grundkontroll, byggnadsvård, ROT, grannbyggen

TEKNISKA VERK

Planering trafikleder, ledningar, VA-ROT
Värmeplaner-Markvärme

KOMMUNALA MYNDIGHETER

Prel bygglov-granskning- PBL
Mark och vattenförändringar

GEOTEKNIKER/PROJEKTÖR

översikt för mark·grundläggningsarbete
Underlag för detaljundersökningar
Jord, berg, grundvatten
Fyllningsomr, arkeologisk mark
Riskområden, restriktioner, sättningar
Lokaliseringar, kostnadsöverslag

ENTREPRENÖR

Grundläggningsförutsättningar/principer
Grundförstärkning av befintliga byggnader
Produktionsplanering, masshantering
Kostnadsöverslag, riskbedömning

GEOVETENSKAP

Ny jordartskarta, jordlagerföljd, morfologi

UNDERVISNING

Natur~ och geografikunskap

ALLMÄNHET

Uppsalas geologi - en grund att stå på

KOMMUNAL PLANERING

översiktsplaner, förtätat byggande
Markanvändning, värderingar, exploatering

MARKRESURSER

Riskområden, skyddad mark, juridiska frågor

MILJÖ/NATURVARD

Deponier, mark/vattenutsläpp
Grundvattenskydd, radonfrågor

NATURGAS/FJÄRRVÄRME

Sträckningsstudier, geo-hinder

--------------------~---------------------·-----...J
Tabell 4. 1

Användningsområden för en ingenjörsgeologisk karta.
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I en stad som varit bebodd i över 700 år känns det onekligen
som en brist att man inte bättre känner undergrunden och har
den dokumenterad. I varje fall borde man sedan början av
1900-talet ha erfarenheter och uppgifter från vattenförsörj
ning, schaktning, pålning, sonderingar och provtagningar.
Det är en angelägen uppgift att ta vara på denna mängd av
geo-information, som successivt försvinner i gamla arkiv och
med generationsväxlingar bland markbyggare, kommunala organ
etc.

4.2

OMFATTNING, INNEHÅLL

Målgruppen för en jordartskarta över Uppsala tätort är bred
och med många skilda intressen. Användningsområdena kan om
fatta allt från vetenskapligt bruk, kommunal planering, mil
jöhänsyn till allmänhetens nyttjande. Dessa saker styr i hög
grad överväganden om vad ett kartverk bör innehålla för data
och redovisningsformen.
Ett annat syfte med kartan, som påverkar kartans innehåll,
är att man vill rädda äldre geo-mässiga basdata undan från
att gömmas alltför länge och oåtkomligt i gamla arkiv. Ris
ker finns att ej analyserat material städas bort. Med dessa
utsikter är det viktigt att materialet tas till vara och av
personer som nu känner det väl och kan analysera och genera
lisera för olika syften. Kartan kan därmed också få en ka
raktär av "testamente" från en viss fackgeneration, en kun
skapsepok.
Den rent ytmässiga omfattningen av kartan och därmed dess
storlek kan diskuteras. Om ambitionen är att dokumentera
hela tätorten så blir området ca 8x14 km. För de senaste de
cenniernas samhällsutbyggnad mot Stenhagen och Eriksberg 1
väster, Norby och Gottsunda i söder, Sävja och Fyrislund 1
öster finns en omfattande och modern geoteknisk information
av detaljkaraktär. Att transformera, generalisera och samman
ställa denna till en ingenjörsgeologisk syntes är en lockan
de och stor arbetsuppgift i framtiden. SGU:s geologiska kar
tor från 1956 och 1958 (Aa 199 och Ba 15) omfattar dessa om
råden, som vid den tiden var obebyggda marker. Den geologis
ka helhetsbilden är således god även om man som påpekas i
avsnitt 3.1 saknar detaljrikedomen, djupförhållandena och
den tydliga stora kartskalan. Vid behov är man nu hänvisad
till att göra lokala kartmässiga sammansättningar från byg
genskapens geotekniska undersökningar i dessa randområden av
Uppsala tätort.
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Mot bakgrund av det ovan framförda är det naturligt att rik
ta intresset mot en centralare del av staden. Blandningen av
äldre och nyare geodata är där större och mer okänd. Den
mest centrala delen på ca 1,5x2,5 km är dessutom ej geolo
giskt karterad på SGU:s blad.
Med dessa förutsättningar synes ett kartblad över den större
delen av Uppsalas tätort behöva omfatta en areal av ca 6x8
km. Det sträcker sig därmed från Gamla Uppsala i norr till
Ulleråker i söder. I väst och östlig riktning fångar det in
Librobäck respektive Vaksala. Med en kartskala av 1:10000
får området plats på ett ritningsformat A1 (594x841 mm).
Innehållet av uppgifter ges egentligen av namnet "Ingenjörs
geologisk karta". Med detta menas en kombinerad geologisk
och teknisk redovisning av utvald geologisk basinformation
analyserad och utvärderad för tekniska användningar. Kart
verket byggs upp av följande basmaterial, huvuddata och prin
ciper.
Grundkarta 1985 från Lantmäteriverket och Stadsbyggnads
kontoret Uppsala. Skala 1:10000.
Marknivåer med höjdkurvor från ekonomiska kartblad.
överförande av information från äldre geologiska kartor
i tillämpliga delar.
Ny kartering och revidering av jordarter och bergs yt-·
fördelning.
Jordlagerföljder, djup och grundvattennivåer.
Fyllningsområden och arkeologiska gränser.
En 3-dimensionell bild av undergrunden med hjälp av pro-·
filer och djupnivåkurvor.
Historiska vattenförhållanden (landhöjningen).
Bergtopografin i stora drag under jordlagren.
Med hänsyn till nyttjare av kartan och övriga skäl som nämns
i avsnitt 4. 1 så kan ovanstående data ge en tillfredsstäl ··
lande bild av främst de jordartsgeologiska förhållandena. I
Holmstrands och Wedels redovisning från 1974-77-81 (relate
rad i avsnitt 3.2) framgår att många andra geodata också har
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sin plats på en ingenjörsgeologisk karta. Olika former bör
dock få förekomma, styrda av behov I kostnader, nytta och am-
bitioner. Dessa faktorer har begränsat innehållet i kartan
över Uppsala tätort. En annan ledstjärna som påverkat om
fattningen har varit att ej ta med mera information än att
kartan blir någorlunda enkel och lättläst. Men i arbetet med
källmaterialet har det inneburit att många intressanta geo
tekniska och geohydrologiska uppgifter fått utelämnas från
redovisningen. Beträffande den geologiska detaljinformatio
nen så kan den fortfarande hämtas från de geologiska kart
bladen.

4.3

METODIK, ARBETSGÅNG

Arbetet med framtagandet av kartverket har pågått som en
mångårig process och del av en yrkesverksamhet i den geotek
niska konsultbranschen. Under ett 10-tal år kom det att
samlas erfarenheter från marktekniska arbeten, grundunder-
sökningar, utredningar om naturresurser mm. Enskilda upp ..
gifter har med tiden förts in på olika arbetskartor om tex
lerdjup, falska borrstopp, pålningsnivåer 1 gasbildning,
svallmaterial, lerlinser/körtlar, grundvattenytor och dess
trycknivåer etc. I ett projekt för Statens Råd för Byggnads
forskning kunde delar av denna information användas vid
framtagande av ett system för "Geotekniska databanker" i
Uppsala (BFR R70:1973). Detta projekt och denna form av
digital kartredovisning beskrivs i kapitel 7.
En av huvudideerna med upprättande av karta, profiler och
beskrivning har varit att göra detta enbart genom att an
vända befintliga data och information företrädesvis geotek
niska undersökningar samt handlingar från byggnadsverksam
het, brunnsborrningar mm. Tyngdpunkten av arbetet har där
för legat på inventering av detta material och detta beskri
ves närmare under kapitel 5-6-7. Under arbetets gång visade
det sig nödvändigt att göra vissa tillkommande sonderingar
och provtagningar. De ansattes i äldre bebyggelseområden där
inga eller mycket få befintliga data fanns om undergrunden.
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Tidsåtgången för de olika huvudmomenten har varit ungefär
följande
1

2
3
4
5
6

7
8

9

Inventering, insamling
Bearbetning, arbetskarta
Geologiska kartor, flygbilder
Nykartering
Fält/borrningar
Analys-kartkonstruktioner, sammanställning
Profiler, djupnivåer
Ritning, grafiska arbeten
Beskrivningar, källmaterial

50
6
4
15
3

10
8

25

S:a 130 mandagar
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GEOTEKNISKA
UNDERSÖKNINGAR

BYGGHANDLINGAR

GW-OBS
BRUNNSBORRNING

GEODATABANK
UPPSALA

KOMMUNALA REGISTER
UTREDNINGAR
INSAMLING, BEARBETNING
ARBETSKARTA

ÄLDRE GEOLOGISK
KARTINFORMATION
KOMPLETTERANDE
SONDERING
PROVTAGNING

KONTROLLER VIA
FLYGBILDER
NYKARTERING OCH
REVIDERING AV
JORD OCH BERGS
YTFÖRDELNING

ING-GEOL KARTA:
ANALYS, SAMMANSTÄLLNING,
DJUPNIVÅKURVOR

lt4t---i

INTERVJUER
BYGGBRANSCH
KOMMUNALA VERK
MFL

PROFILER= SEKTIONER
JORDLAGERFÖLJD
MORFOLOGI

B

Figur 4.31.

Moment vid framtagning av ingenjdrsgeologisk
karta över Uppsala.
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5.1

TOPOGRAFI

Vid markkartering är man alltid beroende av att ha en tyd
lig, detaljrik och å jourfärd grundkarta som arbetsunderlag.
Redan från en topografisk karta framträder vissa terrängele
ment med en speciell geologisk karaktär (åkermark, höjd··
sträckningar, kärr, grustag mm).
För Uppsalas del så togs under 1983-1986 fram en ny grund
karta av Lantmäteriet och Stadsbyggnadskontoret. Den används
för planeringsändamål och som översikt/adresskarta och är i
skala 1:10000. Vid framställningen av den ingenjörsgeologis
ka kartan har Lantmäteriets version nyttjats som underlag.
Den är skalriktig vid gatu- och trafikleder, innehåller fas
tighetsgränser i ytterområdena, har nyckelordsnamn för ori
entering och är senast uppdaterad i kartdetaljer/bebyggelse.
Med ett överlägg från ekonomiska kartbladen (1:10000) har
nivåkurvor med 5 m ekvidistans erhållits för markytan. Höjd
systemet som där används är RH 70 vilket numera nästan sam··
manfaller med Uppsalas lokala system (skillnad 0,05 m).
För planeringsändamål har grundkartan indelats i kommunens
lokala kartverk med skalorna 1: 2000 och 1: 400. "Kommungrund-
kartorna" har beteckningar (nya) såsom 1789-1880- och "pri
märbladen" indelas från a1 till e5. Ett utdrag av kartsyste
rnet visas i fig 5.11. Uppsalas lokala kooridnatsystem har
också medtagits i redovisningen.
Sk orienteringskartor i skala 1:10000-20000 utgör ett annat
mycket användbart arbetsunderlag både vid fältkartering och
geologisk värdering. De är detaljrika och har en klar mark
differentiering och tydlig nivåredovisning med 1 meters ek
vidistanskurvor. En svartvit kopia av "Stadsskogskartan" i
södra delen av Uppsala kan ses i fig 5.12.
En hjälp vid arbetet har också varit flygbilder i skala
1: 5000 och 1 : 13000. De senare är delar i rikets s k "om··
drevsfotografering" och kan parvis användas vid stereo
betraktning. Flygbilderna har nyttjats mest för fältplane
ring och efterkontroll av vissa terrängdetaljer och gränser.
Med den ansatta ambitionsnivån för ytjordskarteringen har
flygbilderna en mindre generell användbarhet och arbetena
där har bestått i normala fältrekognoseringar.

T abergskolonin

Figur 5. 11.

D1el av planerin
~
1 /,.
.
g_,kart,
Skala

1. 10000

.

L

91 unclkart
antmäte r1. verket ,a
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Upphovsmtton till donna kartn innehas geme~samt av,
IF Thor, !K Fyris. OK Fyrismalm och Uppsala IF.
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I b,tnjon nv 1930-tnle1 onloda pietetsfullt ett q,3tcm· ilv gAnaw Q(:h cy!t.cbtlffm'. oom
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I det temj)O e;oin-p.uGar en vM. Vi &kall försvara ~ m mtit attacker från huobygguie
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färder. Den ar rekognot.Wnd ov Sören Nih.son OCh ritad av Lennnrt Udm1.u1 l976.
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Motorväg/Bilväg, 2-filig

===
Bilväg, 1•ftiig/dålig
:-:::.:::-_ Stig, stor/liten
-

-

Rägång, ddvnlngsväg

~ Järnväg/Elljusspår

_,____ Kraftledning/Linbana
- - - • Stenmur/Gränsröse
r-r ,......,,. Stängsel, pa:ss.crbart/opasserb
8yggncd
Asfalt
Grus/Jordyta
Gräsmatta, öppen mark
Halvöppen mark
Tätbebygg else / Kyrkogård
Skjutbana
+ T " Tom, ztort/litet/Kolbotten

m - ,...., Stup, opas$erb./Brant, passerb.
•0-;;~ litet Stenbrou, GruvhålJGroU<'
· • Sten/ Jättesten

~~J ~~~~~~r~:,"s~~~;;::;~~::~lipt
Beståndsgri!in:s

Lv ,_y_; Område med flertal grop.1r
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Sankmark, bevu;(en!ditfos

1. Gläntan (fritidsgårdi

3.
4.

5.
6.
7.
B.
9.
10.

1t
12.
13.
14.

Skyttepaviljongen
Mingollbana
Artillerigatan
Soldathemmet
Döbelnsgatan
Dag Hammarskjölds väg
Norbyvägen
15. Vårdsätravägen
lövgrens gärde
16. Rosendels skola
Narbyvreten (bollplan m.m.l 17. Rosenda!svägen
Biomedicum
18. Bågskyttebana
Ridhus
19. Storskogs11äge11
Grindstugans idrottsplats 20. Nlalmabacken
Hammarby begravningsplats
Llimpliga parkeringsplatser

2. Parkfiin1altningen

C 221 Uppland r,1ars-A4
G~tof'W:

Uppsala kommun

R d t ~ : Sören Nils!;on, Uppsala
~:
LeMan. lidrnan, Boden
Try-

Skala 1:10 000
Ekvidistans 1 m

orienterings
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5.2

GEOLOGISKA KARTOR

Vid en omkartering av ett område är det naturligt att man
i första hand har de äldre geologiska kartorna som underlag.
De upprättades en gång över en jungfrulig terräng och är
till god nytta när man senare ska detaljkartlägga de nu be
byggda områdena. Den ingenjörsgeologiska kartan har inte som
mål att beskriva geologin i detalj för jord och berg. Det
alltså ett urval av data som har hämtats från SGU:s geologi·
ska kartor Aa 199 och Ba 15. Som diskuterats i kapitel 3.1
innehåller de dock inga uppgifter om jordlagrens mäktighet
och visar inte jordartsgeologin i centrala Uppsala.
De nämnda kartbladens beskrivningar är en källa där ytterl
gare geologisk information kan hämtas. Jord och bergs bild
ningssätt är en utgångspunkt för dessa beskrivningar. Den
geologiska genesen tas inte med
den ingenjörsgeologiska
kartan som istället koncentreras på geologins geometri och
jordarternas
ikaliska indelning. Men även med detta be
traktelsesätt är givetvis de postglaciala processerna och
avlagringarna av tekniskt intresse. Att känna det glaciala
förloppet ända till isavsmältningen ger också möjligheter
till tolkningar av speciellt de djupare lagerföljderna (jor
dartslokalisering, åskullar, moränflottar, moräntyper och
lertyper).
Uppsalas berggrund
ingenjörsmässigt sett av en enhetlig
typ. Det kristallina berget består till största delen av ur
granit, en mycket god byggnadsgrund. Erfarenheterna från un
derjordsanläggningar är begränsade i Uppsalatrakten och kän
nedomen om bergets tektonik och svaghetszoner därmed ringa.
De av P H Lundegård i Aa 199 angivna förkastningarna under
centrala Uppsala måste dock undersökas ytterligare om större
herganläggningar blir aktuella där. Förutsättningar och be
hov i Uppsala anvisar ingen generellt tolkad ingenjörsgeolo
gisk redovisning av berggrunden.
Grundvattenförhållandena i Uppsalatrakten har för vatten
försörjningen sammanställts av J Sidenvall (1970) och VBB
(1979}. Ur dessa redovisningar har främst uppgifter om
grundvattenytor och vissa bergnivåer hämtats. Profiler över
borrningar, brunnar och lagerföljder i åsen och dess närhet
har också använts liksom seismiska data.
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5.3

GEOTEKNIK OCH MARKBYGGANOE I UPPSALA

Uppsala stads historia är 700 år. Tidigt måste man ha gjort
erfarenheter av att bygga på den låglänta och sanka marken
vid Fyrisåns mynning som på 1300-talet låg vid nuvarande Is
landsfallet. Även med en lätt bebyggelse blev sättningarna i
de djupa lerlagren betydande med åren. Den lösa undergrunden
gjorde sig påmind vid åkanterna och för de kajer som byggdes
där. Fastmarken i kv Sandbacken (dold åskulle) upptäcktes
säkert tidigt som en god byggnadsplats. Schakterfarenheter
fick man också från de stadsgravar/diken som anlades. När
sedan de riktigt tunga byggnaderna som slott och kyrkor upp
fördes så blev de fasta åsområdena väster om Fyrisån använda
som god byggnadsmark.
Den marktekniska dokumentationen från Uppsalas första 500 år
har gjorts först i nutid genom de arkeologiska utgrävning
arna. Beskrivning och kartor i publikationen "Uppsala-Medel
tidsstaden" (1976) ger information om den övre "svarta jor
dens" mäktighet och sammansättning. Områdets nivåförändring
ar (landhöjning, uppfyllningar, sättningar) redovisas och ur
detta material kan säkert en geoteknisk analys bidra med yt-·
terligare kunskap och förklaringar.
Riktigt när man började undersöka jordlagrens beskaffenhet
och djup innan man grävde och byggde är okänt. I mitten på
1800-talet gjordes grundläggning med trärust och träpålar
regelmässigt i leran. Pålarna var 12-18 m långa så en viss
kunskap om var "fasta botten" fanns började växa fram. För
brunnsbyggande till vattenförsörjningen fick man erfaren
heter från grusåsens uppbyggnad kring sekelskiftet.
Tekniska borrningar började utföras år 1900-1920 i någon om
fattning. Det fortfarande djupast borrade hålet i jord är
från AG HÖgbom (1905) och nådde ned till 107 m vid Svandam
men. Med geoteknikens födelse i Sverige efter SJ-skredet vid
Getå 1921 utvecklades sonderings- och provtagningsutrust
ningar. De äldsta borrningarna som man påträffar i arkiven
är därför resultat från stick- och viktsonderingar, vanligen
för järnvägs- eller vägutbyggnad. I modernare tider kommer
sedan direkta anläggningserfarenheter i markbyggandet in som
ett användbart källmaterial. Geotekniska undersökningar (sk
grundundersökningar) för byggenskap och anläggningsarbeten
utgör den stora volymen av geo-data.
I kapitel 5.31 ges en generell beskrivning av geotekniska
konsultbranschens metoder och redovisning av denna infor
mation. Detta görs som ett underlag för diskussionen kring
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olika typer av använt källmaterial i kapitel
sas också en beräkning av den totala mängden
och data. En ekonomisk värdering presenteras
alla befintliga geotekniska undersökningar i

5.4

GRUNDUNDERSÖKNINGAR

6. Där redovi
sådana dokument
för nuvärdet av
Uppsala.

METODER OCH REDOVISNING

SJ var med sitt järnvägsbyggande från 1920-talet och några
decennier framåt ledande vad gäller metoder, analys och re
dovisning av geotekniska undersökningar. Det generella in
strumentet var viktsonderingen för att bedöma de lösa jord
lagrens karaktär och mäktighet. Provtagning i lera gjordes
meds k kolvborr och störda prov togs upp med spadborr och
skruvborr. Från 1940-talet undersöktes de fastare jordlagren
meds k hejarborr. Utrustningarna var länge manuella i hög
grad.
1944 bildades Statens Geotekniska Institut (SGI) och med den
ökande byggverksamheten efter kriget utvecklades också nya
geotekniska metoder och redovisningssätt. Konsultbranschen
bidrog också till en ökad mekanisering samt tolkning och an
vändning av resultatet. Med tiden har nya sofistikerade ut
rustningar och elektronik i många fall ersatt den mänskliga
subjektiva registreringen av jorddata. Förvånansvärt mycket
av principer, metoder och redovisning lever dock kvar ännu
60 år efter geoteknikens födelse i Sverige. Detta visar väl
bara ett bra angreppssätt från början och att geotekniken är
en diciplin beroende av tradition och lång erfarenhet.
De olika metoderna för sondering, provtagning, laboratorie
undersökning, insitu-mätning m rn har tagits fram för att
täcka olika geologiska miljöer och ändamål med undersökning
arna. Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste me
toderna och hur resultaten redovisas. En standardisering har
utvecklats genom åren av Svenska Geotekniska Föreningen som
finns på deras beteckningsblad 1-4 (SGF). Eftersom det an
vända källmaterialet kommer från 19 60 och --70-talet visas
den standard som gällde då. (Se kommentarer efter samman
ställningen).
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VIl<TSONDERING

22 mm stänger med vriden spets
trycks ned i jordlagren av vikter
mellan 25-100 kg. När "frisjunk
ningen" upphör vrides stången och
antalet halvvarv per 20 cm sjunk
ning noteras. Från ljud och "hugg"
under sonderingen bedömes jord
artstyp. Borrstopp i fast jord
kontrolleras med slägga eller
slagborr. Ett resultat är också
"bergfritt djup".
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///:3:///.,,r,W,;i,
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fb (Skr 9l SO}
virke

1,00
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O,SO
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Redovisning sker med diagram en
ligt figur, vanligen i djupskala
1:100 (generellt).
0 10 20 30 40 SOhv/0,20m

Sonderingsdiagram enl
SGF Beteckningsblad
TRYCKSONDERING

En modern statisk sondering där
man trycker ned borrstänger med
belastningar upp till ca 2.000 kg.
Olika spetsar används och metoder
finns att registrera både stång
friktion, spetstryck mm. Jordar
terna bedöms efter tryckmotstånd
och sonderingskurvans utseende.
Med tryck och vridning kan man
ibland nå ned till bergytan.

©

Spetsmotstånd

Redovisning sker automatiskt på
skrivare/remsor men även digitalt
för datahantering.

o

2

4

6

o

10

12

14 MPa

Sonderingsdiagram från
skrivare på borrutrustning
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HEJAR SONDERING
HfA

+

Med en 63 kg fallvikt slås 32 mm
stänger ned främst i fastare jord
lager. Antalet slag för 20 cm
sjunkning noteras. Med förtjockad
spets erhålles viss subjektiv in
formation om jordlagren. Metoden
används för att bestämma pål och
spontstopp och den ger en någor
lunda uppfattning om bergnivåer.

7. 32

(fb Sp <;t,80)

X

Redovisning med diagram (men osä
ker jordartsbedömning).

350 22015

100

uvr

200 sl/0,20m

Sonderingsdiagram enl SGF

JORD-BERGSONDERING

Jb

Med trycklufts- eller hydrauldri
ven bergborrmaskin sonderas genom
fast jord, block och berg. Metoden
används främst för att bestämma
bergytans läge och för enkla data
om bergkaraktären. Borrsjunkning
noteras som antalet sekunder per
20 cm sjunkning.

+ 12,88

ir

Redovisning med diagram och iakt
tagelser vid borrningen.
En enklare/lättare metod utgör
"Motorslagsondering" med maskin
typ Cobra-Pionjär. Sonden tränger
ned i fastare jord. Stopp kan dock
erhållas på sten eller i morän
varför borrningen är en metod mest
tör att bestämma "bergfritt djup".
0

50

100s/0,20m

Sonderingsdiagrarn enl SGF
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Metoden används för att bestämma
skjuvhållfastheten hos kohesions
jord (gyttja, lera, silt). En
sondstång med vingdan pressas ned.
Vingen vrides tills skjuvbrott
uppstår i jorden och hållfastheten
kan sedan bestämmas.

VINGBORRNING

JORDPROVTAGNING

Provgropsgrävning

Används mest i stenig, blackig jord.

Spadborrning

För lösa jordarter över grundvat
tenytan.

Skruvborrning

Den mest använda metoden för tag
ning av störda prov i lösa sten
fria jordarter.

Gruskannborr

För friktionsjord under grundvat
tenytan.

Kolvborr

För upptagning av ostörda prov i
kohesionsjordarter. Med standard
utrustning erhålles ett prov med
diam 50 mm och längd 3x170 mm.
Proven undersökes på laboratorium
och några av parametrarna redovi
sas i vidstående diagram. Jor
dartsbestämningen anges vanligen
mer utförligt i protokoll.

$p

K •

I
10,CXl

I figuren visas en kombinerad re
dovisning gällande 1988 av ovan
stående sonderingar och provtag
ningar.
Kombinerad redovisning av
sondering och provtagning
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GEOFYSISKA METODER

Refraktionsseismik
Metoden används för en preliminär bestämning av bergläge,
bergkvalite, vid grustäktsinventeringar, för vägskärningar
etc.
Via materialets gånghastigheter och glesa sonderingar/
provtagningar kan en god bild av undergrunden erhållas och
även grundvattennivåer. I bebyggda områden är metoden be
gränsad av hinder och regler för sprängladdningar.
övriga geofysiska metoder som VLF och Georadar används för
speciella områden av bergtekniken och jordlagerprospekte
ring.

I
Avsll!nd (s) tran skottpunk!en
90
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m

Vågfronter och gångtidsdiagram vid
refraktionsseismisk undersökning

Redovisningen av de geotekniska undersökningarna följer
numera en standard som tagits fram av SGF. Ett urval av be·
teckningar och förkortningar visas i fig 5.31 som är hämtade
från SGF:s blad 1-4 av år 1987. Principerna har varit likartade
från 1950·-talet varför redovisningar även från dessa år kan
tolkas och värderas efter nuvarande beteckningssätt. En fråga
man kan ställa sig är dock om inte specialisering och fackre··
dovisning drivits för långt i SGFs blad och därmed på geotek
niska ritningar mm. Symboler, förkortningar och beteckningar

Svenska Geotekniska Föreningen
FÖRKORTNINGAR
{För berg, jord, utrustning och metod)

Berg och jord
Huvudord
berg
B
Bl
blockjord
rösberg
Br
Dy
dy
Gy
gyttja
grus
Gr
jord
J
lera
Le
morän
Mn
BIMn block- och stenmorän
StMn stenmorän
GrMn grusmorän
SaMn sandmorän
SiMn siltmorän
LaMn lermorän (moränlera)
mulljord {mylla, matjord)
Mu
sand
Sa
silt
Si
skaljord
Sk
skalgrus
skalsand
stenjord
St
sulfidjord isvartmocka)
Su
Sul& sulfidlera
SuSi sulfidsilt
torv
T
TI
lägförmultnad torv
i tidigare benämnd filttorv)
meltantorv
Tm
högförmultnad torv
Th
Itidigare benämnd dytorv)
fyllning {jfr blad 2)
växtdelar iträrester)

F

Vx

Tilläggsord
bl

blackig

dy
gy
gr

dyig
gyttjig

le

Skikt/lager

grusig

ID'.
!!!

dyskikt
gyttjeskikt
grusskikt

lerig

I.!!

lerskikt

5!Y

Jfr SGFs Laboratorieanvisningar,
del2
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Sondering
Hf
Jb
Slb
Sti
Tr
TrP
TrS
Vi
Vim

Provning in situ
Pm

mu

sa
si
sk

st
su

mullhaltig
sandig
siltig
med skal

stenig
sulfidjordshaltig

!!!.Il.
fill
§!
§1

fil.
§.Y

1

mullskikt
sandskikt
sillskikt
skalskikt

stenskikt
sulfidjordsskikt

torvskikt

hejarsondering It ex HfA)
jord•bergsondering
slagsondering
sticksondering
trycksondering
portrycksondering
spetstrycksondering
viktsondering
viktsondering, maskinell
vridning

pressometermätning

Pp

portryckmätning

Vb

vingsondering

Provtagare
Fo

folieprovtagare

Js
K

Kr

jalusiprovtagare
kannprovtagare
kärnprovtagare

Kv

kolvprovtagare

Ps

provtagningsspets

Skr
Sp

skruvprovtagare
soadprovtagare

Andra förkortningar
A
fb

vx

med växtdelar

Detaljerad redovisning

~

växtdelskikt

GW
My
W
w

w,
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Wp

Le5,3
Sa6,3 Fr 6.8
Gr6,B I Bl
BI 4,0)

analys (specielll
lörborrning, med tex spad·
eller skruvprovtagare
grundvattennivä {·yta)
markyta
vattenyta

vattenkvot {tidigare •halt)
ftytgräns
plasticitetsgräns

Le5,3

Sonderingshåls avslutning

Enligt det kombinerade tecknet har föQande undersök·
ning11r utförts:
" statisk sondering
e sondering ned i förmodat berg
" tagning av ostörda prover
© bestämning av grundvattennivån vid korttidsobservation
" vingsondering
· I övrigt betyder:
{Förkortningar förklaras: på bind 3)
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+ 8,30
82-03-15
A

+ 9,20

undersökningspunktens nummer
grundvattennivå
observationsdatum vid bestämning av grund•
vattennivå
analys utförd för bestämning av t ex korrosions•
risk
markytans nivå {eller annan utgångsnivå för
djupangivelse)

il
( )

Förmodligen berg
'

Sten, block eller berg

il
il

Förmodligen sten eller block

Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt
normalt förfarande•; i speciella fall är orsaken
angiven, tex virke

Sonderingen avbruten utan att stopp erhållits

Redovisning 11v lagerföQder enligt exempel till höger om
tecknet

~

Le 5,3

Sa 6,3
Gr 6,8
B (4,0l

lerans underyta ligger på 5,3 m djup
under leran följer sand ned tlll 6,3 m djup
därunder följer grus ned till 6,8 m djup
berg följer direkt under gruslagret, dvs. på 6,8 m
djup; sondering har utförts 4,0 m ned i berget
(för bergkontroll), dvs. till 10,8 m djup

Figur 5:31.

Jord-bergsondering

Sonderingsdjup i förmodat berg (ritat skalenligt)
Bergtecken inom parentes innebär osäkerhet i fråga
om bergytans läge

Beteckningar och redovisning av geotekniska
undersökningar. Del av SGF blad 1-4.
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förstås knappast av mera allmänna nyttjare av geotekniska un
dersökningar. Därmed har redovisningen motverkat ett väsent
ligt syfte och är bara fackmännens "fikonspråk" och interna
hjälpmedel. Man behöver bara
på vilka tvister och miss-förstånd som alla sex varianterna av "borrhålsstopp" har vål
lat genom åren. Och vem har nytta av att lära sig förkort
ningen susi för sulfidsilt och hur plansymbolen för ex borr
kaxundersökning ser ut (ring med skaft och halvfylld cirkel!).
Som avslutning kan också konstater~s att mineraljordarnas
indelning har förändrats genom Aren. Den var länge baserad
på Atterbergs Kornstorleksskala från 0,002-200 mm (ler-sten)
även i geotekniska sammanhang. Kvartärgeologerna använder
fortfarande denna skala som visas i figur 5.32 under beteck
ningen "Jordartskommitten 1953. Från 1981 har SGF beslutat
att använda andra beteckningar mera anpassade till interna··
tionell standard (avser främst silt). Jordarternas tekniska
egenskaper har också påverkat gruppindelningen. Man kan
undra om "grovsilt någonsin blir beteckning i folkmun i
stället för "finmo". Likaså verkar det främmande att kalla
fraktionen 20--60 mm för "grovgrus" när det egentligen verkar
vara "småsten". Förväxlingar mellan det geologiska och geo
tekniska systemen kan lätt uppkomma. För de senare beteck-·
ningarna måste man alltså känna till när jordartsindelningen
gjorts. Under övergångsperioden 1970-1980 användes båda sy
stemen parallellt.
11

JORDARTERNAS INDELNING
Jordartskommitten 1953

SGF 1981

Grov

2000

BLOCK

BLOCK
600

Grov
--STEN
Mellan

200
STEN

60

Grov
20

Grov
- - GRUS
Fln

Mellan GRUS
6

Fin

2

Grov

Grov
- - SAND
Mellan

0,6
0,2

Grov
--MO
Fin

Mellan SAND
Fin

0,06
0,02

Grov
Mellan SILT
0,006-Fin

Grov
MJÄLA
Fin
0,002
LER

Figur 5.12

0,0006 - - LER
Fin

Jordartsindelning, geologiskt och geotekniskt
system.
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KALLSTUDIER

6
6. 1

ARKIVPLATSER OCH GEODATA

I kommunerna finns vanligen inte någon central samlingsplats
för tekniskt orienterade data och material om mark- och vat
tenförhållanden, undergrunden, naturresurserna etc. Om det
finns ett ansvar eller arbetsrutiner för att bevara sådan
information så är den spridd på många organ, verk, företag
och personer. När man därför söker efter dessa data så bör
jar arbetet med att identifiera de möjliga arkiv och arbets
ställen som kan ha uppgifter om grundförhållanden och mark··
byggande. Innan dessa kontakter tas måste man också klarläg
ga vilken typ av geoinformation man eftersöker. För fram·
ställning av den ingenjörsgeologiska kartan har intresset i
första hand riktats mot befintligt material på följande om
råden.

Undersökn

Innehåll - Geodata

Geotekniska undersökningar

Borrplaner, geotekniska kartor
Sonderingar, provtagning, insitumätning
Laboratorieresultat
Seismiska profiler
Grundvattenrör, provpumpning
Beskrivning, utlåtande

Byggenskap/anläggningar

Spant och schakter, besiktningar
Pålningsprotokoll, provbelastning
Grundförstärkning, provgropar
Täkter för grus och lera

Brunnsborrning

Borrningsprotokoll, grundvattenytor

Vattenförsörjning

Utredningar om grundvattentillgångar

Arkeologiska utgrävningar

Primära marknivåer och jordlager
Fyllningar

----------·----· - - Tabell 6. 1. Källmaterial för in9enjörsgeologisk karta över
Uppsala tätort.
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Det mesta av detta material har använts bara vid ett enda
tillfälle och för ett visst bestämt syfte. En del kastas
därefter men det mesta sparas i mer eller mindre ordnade
arkiv. Efter 10 år försvinner flera av handlingarna eftersom
det i vissa fall inte behöver sparas längre av juridiska
skäl.
De källor som utifrån ovanstående ansatser har varit aktuel
la att inventera i Uppsala är följande
Byggnadsnämnden/byggnads inspektionen
Gatukontoret
Byggnadsstyrelsen
Statens Vattenfallsverk
Landstinget
Geotekniska konsulter
Byggföretag/entreprenörer
SGU:s brunnsarkiv
Brunnsborrningsfirmor
Den övervägande mängden av data och dokument h~r återfunnits
hos Byggnadsinspektionen, vid Gatukontoret och i Djerking
Ingenjörsbyrå AB:s arkiv.
Till Byggnadsnämnden inkommer allt byggnadslovspliktigt
material nch till detta hör också redovisning av grundför
hållandena. Genom åren har ett ansenligt arkiv skapats som
dagligen använts både i den kommunala verksamheten och av
privata intressenter, projektörer, byggare m fl. Arkivets
bygghandlingar finns mikrofilmade och/eller som pappershand
lingar. Där kan bl a uppgifter om äldre grundläggningsför
hållanden (schakter, pålar, marktyper, grundvatten) sökas.
Grundundersökningar inlämnas vanligen som papperskopior med
byggnadsloven. Där har under 1980-talet påbörjats en enkel
uppbyggnad av ett separat geotekniskt register med dessa
handlingar. Detta underlättar nu sökandet efter geotekniska
data och är därför en god källa för detaljstudier över gjor
da undersökningar. Vad man kunde önska sig är att registret
i framtiden byggdes ut med adressdata på en karta eller i en
enkel databas (se vidare kapitel 7).
På byggnadsnämnden finns också protokoll från nyare tiders
pålning. Pållängder och nedträngningsdjup kan berätta mycket
om undergrundens lokala variationer. Data är också intres
santa att jämföra med sonderingsresultaten och här finns
plats och material för många tekniska och geologiska analy
ser av förhållandena.
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Figur 6. 11.

Sporot, sch«kt och pålning för KEHIKUN, Uppsal•.

En av många .inform;i tJ:onslcällor,
r.r.n,munG"" :;,. tuk(lnt"" ( f d llyggnadskontoret) intre>,serade sig tidigt för grundförhållandena i Uppsala, Byggandet
i 1uark och vatten gjorde detta nödvändigt och Gatukontoret
gjorde e~lla undersökningar redan på 1940-talet. Mindre
kartor över lerctjup upprättades av bl l'. Ernst lid ler och Erik
Romson. Ilo,::rningsavdelning-eu utförde under 1550- och 1960talet 10.000-tals sonderingar och tog upp en mängd J.erprov,
Dett~. material finns till största delen redovisat och kvar
som originalritningar. Med kännedom om olika perioders borr
nietoåer och redovisningssiitt utgör arkivet en guldgruva för
detaljstudier. Gatukontorets handlingar kan också till stor
del äteYfinnas i byggnadsnämndens arkiv.

De flesta av de kommunala handlingarna är registrerade och
fastighetsbestämda med kvartersnamn och nr ex kv Blenda 4,
kv Pistongen 10. Andra benämningar och lägesnarnn finns också
al
från gamla stadsäganummer till gatunamn och lednin;3
sträckningar. Sedan 1980 talet används det nya fastighets
registret baserat påsk "Traktnamn" och nr (Luthagen 14:2,
Grä.nby 4: 1 etc). Vid arl~ivstudierna har man därför stor nyt ·
ta av diverse korslistor för lägesdata och olika årgångar av
Stadsingenjörskontorets grundkartor. Kommunens koordinatnät
är ibland också en hjälp vid lokaliseringen av en und~rsök
ning, några borrhål.
Genom en mångårig yrkesverksamhet i Uppsala med geotekniska
undersökningar och byggprojektering vid Bjerking Ingenjörs
byrå AB har deras arkivmaterial också varit en stor informa
tionskälla. Regelmässigt har där olika geo data förts in på
kartor. Bland personalen finns en lång erfarenhet som har
kunnat tas till vara.
Material från andra geotekniska konsulter har också använts,
mestadels påträffat på byggnadsnämnden men även direkt från
deras arkiv. De mest verksamma i Uppsala har varit Orrje/
Scandiakonsult, VBB, VIAK, Kjessler & Mannerstråle, Geo
Projektering, HSB, Riksbyggen och Bjurströms Geotekniska Byrå.

G.2

INVENTERING

Det undersökta området har omfattat en storlek av ca 6x8 km,
täckande större delen av Uppsala tätort. Undantagna är Flyg
vapnets mark i NV och vissa ej bebyggda skogsområden i NO
(Vaksala-Eke). Delar av Norby, Eriksberg och Stadsskogen har
också utelämnats i SV. I väster når inventeringen till Jum
kilsåns dalgång och i öster en bit ut på Uppsalaslätten till
fyrislund.
Vid inventeringen har en mängd uppgifter främst erhållits om
de lösa jordlagren och deras mäktighet. Jordlagren närmast
bergytan under de mäktiga ler och grusformationerna är be
gränsat och olika dokumenterade pga använda borrningsmetoder och
vilken avsikt mar, sonderat. Pålprotokoll och he
jarsonderingar ger här huvuddelen av data. Säkrare uppgifter
orn djupa:e bergnivåer kan erhållas genom seismiken, brunns
borrningarna och jord bergsonderingen. Dessa undersökningar
har dock en mindre omfattning inom inventeringsområdet.
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Ett annat källmaterial utgör laboratorieundersökningar på
lerprover samt grundvattenregistrering i borrhål, brunnar
och rör. Många detaljerade geotekniska borrplaner (1:400)
har återfunnits med ytkartering av jordarternas och berg
hällarnas utbredning. Från provtagningar och sonderingar
framträder arkeologiska gränser och horisonter såsom gator,
grunder, fyllningar och brandrester.
Resultaten har bl a noterats på arbetskartor. Figur 6.2
visar en del av en sådan i skala 1:10000. De noterade ler
djupen inom exempelvis ett kvarter är vanligen ett medeltal
från 10-50 borrpunkter. Uppgifterna har också förts direkt
in på schematiserade profiler för att successivt beskriva
undergrunden.
Inom vissa äldre stadsområden samt obebyggd mark finns
mycket begränsade uppgifter om jordlagrens mäktighet. Kungs
gärdet, Fålhagen och Norra Svartbäcken är sådana platser. Ej
undersökta jungfruliga områden är åkermarken söder om Gamla
Uppsala högar och på Nedre Kungsängen.
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med inventeringen
varit omfattande och krävt mycket tid. På alla arkivställen
har dock hjälp och anvisningar erhållits av berörda perso
ner. Utan deras intresse skulle aldrig så stora mängder ma
terial kommit fram. Detta ligger dock där som källor till
andra typer av geo-mässig inventering och forskning. Det
mesta av materialet är officiella handlingar och i veten
skapligt syfte torde det inte vara några problem med att få
utnyttja den privata sektorns geo-information.

Figur 6.21.

Del av inventeringska
Lerdjup i
ter.
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GEOTEKNISKA DATAMÄNGDER - EKONOMISKT VÄRDE

Genom den splittrade förekomsten av geo-handlingar på många
arkivställen är det svårt att exakt beräkna hur mycket mate
rial som egentligen finns samlat i Uppsala. Om en begräns
ning görs till kartans omfång på 6x8 km där ca 27 km 2 är be·
byggda kan en grov kalkyl upprättas över handlingar och vis
sa geodatamängder. I det följande redovisas en sådan beräk·
ning för material av karaktären "geotekniska undersökningar".
Det synes lämpligt att basera kalkylen på hur många kvarter
som finns bebyggda på de ca 27 km 2 • Vanliga storlekar på
dessa är 100x100 m i centrala staden medan de i industriom·
rådena kan vara upp till 200x400 m. Den totala mängden kvar
ter, parker och allmänna platser uppgår till ca 1700 enheter
inom kartområdet.
Från inventeringen erhölls en uppfattning om hur många geo
tekniska undersökningar som utförts i olika typer av om
råden/kvarter. Ett genomsnitt är 2 st/kvarter och följande
överslagsberäkning enligt tabell 6.31 kan göras.

-~-~-·
A Centrala kvarter
B Yttrebostadskvarter
C Industrikvarter
D Gator, broar, ledn mm

960
400
320
160

st a 2 geo
st ä 1 geo
st å 3 geo
geo
st å

S:a 1840 enheter

1920 handlingar
= 400
= 960
= 160
=

Il

Il

Il

3440 geo-handl

Tabell 6.31 Geotekniska undersökningar i Uppsala
Antal kvarter och handlingar inom kartområdet.

Uppgifterna under pkt D hänför sig mest från de yttre stads··
områdena med 1960-80-talets grundundersökningar för gator,
vägar och ledningar.
En kontroll av mängden geo-handlingar på de primära produk·
tionsställena Bjerking Ingenjörsbyrå AB och Gatukontoret ger
ca antalet 1.200 respektive 1.800 st. Man kan inte direkt
summera de olika arkivställena eftersom de i vissa fall in··
nehåller samma undersökningar, koordinerade sådana eller
gjorda på samma område men olika avsikter/utnyttjande. Stor··
leksordningen torde ändå vara rätt med ca 3.500 grundunder
sökningar, dock i skilda former och omfattningar.
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Det har inte funnits anledning att
igenom allt detta ma·
terial i detalj ned till varje borrhål och provtagnings
punkt. Ett visst urval har kunnat göras i områden med enty
diga och jämna grundförhållanden (stora lerdjup I fastmar·
ker). I någon form har dock ca 3.000 geo-handlingar gran
skats och säkerligen givit 10.000-tals data.
Det kan också vara av intresse att försöka uppskatta värdet
av det ovan framräknade geo-materialet. Kostnaderna för en
geoteknisk undersökning kan
från några tusen kr till
100.000 kr. En annan kalkylväg kan vara att ungefär beräkna
hur många sonderings och provtagningspunkter som utförts
inom kartområdet. Dessa kan ges en snittkostnad och kalkylen
torde
rätt storleksordning. Kostnaderna för analys och
uppritning av fältdata och prover
ganska väl känt. De
procentuella kostnaderna för kartering, beräkningar, rekom
mendationer och utlåtande vid en geoteknisk undersökning va
rierar mellan 20-40 % varför denna kostnad också är kalky
lerbar.
Värdet av den samlade geo-informationen bör ges i 1988--års
priser. Alltså nuvärdet av att ta fram motsvarande mängd un
dersökningar och uppgifter med dagens kostnader. En samman
ställning har gjorts i tabell 6.32 med underlag från föregå
ende uppgifter.
Sammanfattningsvis har alltså påträffats ca 3.500 geoteknis
ka utredningar omfattande ca 68.000 undersökningspunkter
till ett sammanlagt nuvärde av ca 90 Mkr. Vid den nyligen
företagna uppbyggnaden av den geotekniska databanken i Lin
köping har för tätorten räknats fram en summa på 75 Mkr.
Storleksordningen av kalkylerna bör vara riktig om man jäm
för med Linköping som har en liknande geologi.
Med samma beräkningssätt och statistik kan även en grov be
räkning göras av de områden i Uppsala tätort som ej omfattas
av inventeringen. De uppgår till ca 6 km 2 där geotekniska
undersökningar finns och omfattar områden som Flogsta,
Eriksberg, Valsätra, Gottsunda, Ultuna, Sävja samt östra Fy
rislund och Arsta. Ca 500 geo-handlingar bör finnas där om
fattande ca 15.000 undersökningspunkter till ett sammanlagt
nuvärde av i runda tal 19 Mkr. Uppsala tätorts totala geo
tekniska arkivs innehåll skulle därmed vara följande

-

Antal geotekniska undersökningar
ca 4.000 st
Antal sonderingspukter
ca 80.000 st
Antal provtagningspunkter, rör m m
ca 4.000 st
Ekonomiskt nuvärde 1988 av hela materialet
110 Mkr
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Det geotekniska undersökningsmaterialet representerar stora
värden både fysiskt och kunskapsmässigt. I framtiden utgör
det fortfarande ett omfattande källmaterial och en resurs
som man bara kan hoppas ska komma till nyttig användning.
Inrättande av en geoteknisk databank kan vara en väg att gå,
vilket beskrives nämare i kaptitel 7.

BORRPUNKHR OCH PROVTAGNINGAR

Område

Borrpunkter

Centrala kvarter
Yttre
bast.kvarter
B
C Industrikvarter
D Gator, broar mm

A

960
400
320
160

st
st
st
st

30
60
20
30

S:a 1.840 st

Provtagn-GWrör

pkt/kv
30.000 st 2 pkt/kv
2.000 st
pkt/kv
24.000 st 2 pkt/kv"'
800 st
pkt/kv"' 6.000 st 2 pkt/kv"'
600 st
pkt/kv"' 5.000 st 2 pkt/kv"'
300 st
~

~

~

Ca 65.000 st

Ca 3.700 st

KOSTNADER 1988
1

2
3

Borrning inkl uppritning
Provtagning inkl lab
Kartering, beräkn, utlåtande

Tabell 6.32

6.4

65.000 pkt a
900:3.700 pkt a 3 .000: -·
30 % av 1-2

58,5 Mkr
11 I 1 Mkr
2016 Mkr
S:a 90,2 Mkr

Geotekniska data i Uppsala
Antal undersökningspunkter och materialets nuvärde 1988.

ÖVRIGA GEOOATA

De undersökningar och det källmaterial som utgör den övervä
gande informationsbasen för den ingenjörsgeologiska kartan
är de geotekniska utredningarna som beskrivits i kapitel 6.2
och 6. 3. Kompletterande värdefull information har dock er··
hållits ur alla de geodata som beskrivits i tabell 6.1. Det
är därför befogat att något beskriva dessa typer och omfatt
ningen.
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Pålningsarbeten

Pålning av byggnader, broar och kajer har länge varit en
vanlig metod för grundförstärkning i Uppsala. Fram till 1945
användes mycket träpålar och med max·längder på 12--18 m. De
nådde således på många ställen i Uppsala ned till "fast bot
ten•. Atskilliga byggnadsverk fick dock en flytande grund
läggning meds k kohesionspålning där lerdjupen var större.
Dokumentation om detta kan man återfinna i Byggnadsnämndens
arkiv.
Efter kriget började betongpålar att användas och man kunde
nå en fast grundläggning ned till ca 26 m (2 st pållängder).
Med åren så utvecklades pålningen och inga tekniska hinder
fanns egentligen att nå fast botten på 60 m eller tom dju
pare. Av ekonomiska skäl användes stödpålning dock inte till
större djup än ca 40 m. Därunder blev det billigare med svä·
vande pålar i de djupa lerlagren förutsatt att de jämna
sättningarna på 10-20 cm kunde accepteras under byggnadens
livstid.
Pålningen finns dokumenterad i särskilda protokoll (se
kapitel 6.5 och bilagor). För att få en viss uppfattning om
den informationsmängd som där finns tillgänglig har ett
överslag gjorts för antalet pålar och pålrneter som använts i
Uppsala. Uppgifter för tabell 5.34 har erhållits vid kontak
ter med Bygggnadsinspektionen i Uppsala och Pålningsentre
prenörer.
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Påltyper per år

Pålmeter per år

Pålar per år

~---Träpålar
1930-45

36.000 lm

3.000 st

20.000 lm
22.000 lm
15.000 lm

1.000 st
1.500 st
1.000 st

Betongpålar
1945··60
1960--75
1975···87

Pålmeter totalt
540.000
300.000
330.000
180.000

1930-45
1945-60
1960-75
1975·-87

S:a

Tabell 6.4

lm
lm
lm
lm

1.350.000 lm

Pålar totalt
45.000
15.000
22.000
12.000

st
st
st
st

94.000 st

Uppskattning av antalet slagna pålar i
Uppsala 1930-1987.

Ett träpålat hus har normalt ca 400 pålar. Under moderna 3··
våningshus som grundlagts med betongpålar finns 100-150 st.
Totalt beräknas mellan 500-700 byggnader vara pålgrundlagda
i Uppsala. Som framgår är pålantalet flera än de geotekniska
undersökningspunkterna. Genom närmare studier av pålproto
kollen kan lokala detaljerade uppgifter fås om de djupare
fasta jordlagrens karaktär och beskaffenhet. Tvära kast i
bergnivåerna kan exempelvis ge stora variationer i pålläng-·
der under samma byggnad. Se figur 6.41.
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Figur 6. 41.

Varierande pållängder i

Uppsala

stora lokala skillnader i

-

ett bevis för

"fasta botten·.

Brunnsborrningar

Från Sidenvall (1970) har djupdata och lagerföljder från
brunnar och seismik kunnat överföras till kartans sektioner
och profiler. Informationen hänför sig till undersökningar
för Uppsalas vattenförsörjning. Genom SGU:s brunnsarkiv och
från borrningsfirmor kan beräknas att antalet brunnar ned
förda genom jordlagren i Uppsala tätort uppgår till ca 50
st. Ett flertal är bergborrade brunnar och ger därmed
uppgift om bergnivåer under jordlagren.

Arkeologiska utgrävningar

Inom ett 40-tal av Uppsalas centrala och äldsta kvarter har
arkeologiska undersökningar gjorts genom åren. I Riksanti
kvarieämbetets Rapport 3 "Medeltidens Uppsala" (1976) kan en
mängd marktekniska data återfinnas, Fyllningsmäktigheter och
ursprungliga marknivåer kan där fås fram liksom underlagran-
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de naturliga sterila jordlagertyper. Att känna den "svarta
jordens" utbredning är viktigt även vid dagens och framti ·
dens byggenskap.

6.5

KOMMENTARER Tlll kÄllMATERIAlET

Ett urval av det geo-mässiga informationsmaterial som inven
terats har samlats som bilagor till avhandlingen. Av tryck
tekniska skäl är det svårt att tydligt och i rätt skala pre
sentera källmaterialet. Alla typer är inte heller möjliga
att få med. De som visas i bilagorna ger dock en uppfattning
om hur skiftande materialet kan vara mellan olika metoder,
dicipliner och tidsperioder. Man bör också ha i minnet att
undersökningarna och markarbetena har gjorts med skilda av
sikter och ambitioner.
När borrningarna når fast botten fullföljs de på olika sätt
beroende på sonderingsmetod och målsättning med borrningen.
Om inte de blivande markarbetena (pålning, spant, schakt
etc) berör den underlagrande moränen, sanden eller berget,
så är dessa lagers mäktighet närmare sammansättning endast
mera av rent vetenskapligt intresse. Tidigare kapitel 5.31
ger en nyckel till att kunna tolka den geotekniska in
formationen på kartor och profiler.
Det utvalda källmaterialet har vid kommentarerna grupperats
enligt följande:
De första borrningarna i Uppsala
·- 1945.
Äldre sonderingar med borrplaner
- 1970.
Moderna sonderingar och geotekniska kartor 1970 Gator/vägar - broar - ledningar.
Stadsplaneundersökningar, geo-kartor.
Seismisk sondering.
Arkeologiska data (sondering/provgropar).
Provgropar.
Jordprovtagning och laboratorieanalyser.
Brunnsborrning.
Bergundersökningar.
Geotekniska beskrivningar/utlåtanden.
Pålning.
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Bilaga 1·· 13
Äldre sonderingar med borrplaner

De första erfarenheterna av Uppsalas mäktiga grus- och ler
lager fick man redan på 1800-talet vid grundläggning av hus
på träpålar. Dokumentationen från arbetena är knapphändig
vad gäller undergrunden, pållängder mm. Inte förrän kring
1920-30 gjorde man noteringar som kan återfinnas i Byggnads
nämndens arkiv.
Kring sekelskiftet började man mer allmänt borra efter
vatten i grusåsen och stora brunnar har funnits vid S:t
Erikskällan, Centralbadet, Sandkällan, Stadsträdgården,
Gillet, Svandammen, Akademiskam fl. Redan 1905 borrade man
till 107 m djup vid Islandsfallets Vattenverk (AG Högbom
1905). Originaldokumentationen har ej kunnat återfinnas men
borrningen redovisas av Sidenvall (1970) i en profil över
Uppsalaåsen. Kopia av denna visas i bilaga nr 1. Borrningen
måste vara utförd med någon form av "linstödmetod" och i fo
derröret har man fått upp störda/omrörda jordpxov. Den di
stinkta gränsen på 107 m djup mellan varvig lera och rull
stensgrus är förvånande. I denna sänka borde också distalt
ha avlagrats mo och sand från isälven. En sondering 1987
till 88 m djup av Bjerking Ingenjörsbyrå vid samma plats an"
visar växellagring lera/sand från 70-m nivån.
En av de äldsta byggnadstekniska borrningarna som återfun
nits i Uppsala är gjord för Vaksalaskolan och redovisas på
bilaga 2 3. Där startade också den kände riksbyggrnästaren
Anders Diös sin verksamhet i branschen genom att grundlägga
skolan efter stadsarkitekten Leckes sonderingar, profiler
och pål/plintritningar. Borrningen gjordes sannolikt med
stick- och vridsond belastad av vikter. Undersökningen var
förutseende med tanke på den tunga byggnaden och de varie·
rande lerdjupen. Moderna borrningar i grannskapet har veri
fierat riktigheten i grundförhållandena.
Samma typ av sondering användes i kv Niklas på 1940talet av
Byggnadskontoret. Med ökande erfarenhet från SJ:s viktsonde
ringsmetod kunder man från ljud och känselintryck vid borr
ningen identifiera jordlagerföljder enligt bilaga 4 (protokoll).
Borrningarna har stannat på något som kallats "pinnmo" men i
verkligheten är det sannolikt åsens fastare grus och stenlager.
En tidig konsultritning från 1950-talet visas i bilaga 5 från
kv Traktorn. Fortfarande är viktsonderingen den vanliga och
enda metoden att bedöma jordlagrens djup och karaktär. Son
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dens motstånd registreras för olika belastning och som
"borrsjunkningen för 25 st vridna halvvarv" när vikten
uppgår till 100 kg. Den övre torrskorpeleran på 1,5 m syns
tydligt i redovisningen liksom 8 m nedträngning i
bot
ten genom slagning på sonden.
I bilaga 6 från kv Starkodder har en tolkning/värdering gjorts

av sonderingen. Denna är också redovisad i diagramform som
visar sjunkning i mm för 25 halvvarvs vridning av sonden/
/spetsen. Jordartsbedömningen baseras förmodligen på någon
form av provtagning.
Borrningarna för Göteborgs Nation 1956 enligt bilaga 7 har
kunnat drivas bara några meter ned i underliggande sand/grusås
(undantag pkt 1). Hejarsonderingar i kvarteret på 60-70-talet
visar på minst 30 m sand och grus under leran. Pålningen för
byggnaderna har också säkert trängt ned till dessa djup (sk
friktionspålar).
Vid sopförbränningsstationen i kv Brännugnen sonderade man
ca 300 pkt 1959 redovisat på borrplan/bilaga 8. Hejarborrningen
med c/c 10 m i det växlande fyllning-lera morän-berg området
är säkert motiverad för de omfattande byggnadsarbetena. Men
tänk så mycket mer man kunnat få ut av en storskaligare plan
redovisning med en markteknisk karta av dessa ca 30 dagars
fältarbete.
Lika obestämd är redovisningen i plan från kv Flänsen i
bilaga 9. Det är inte lätt att korrelera grundläggning
och pålning
dessa lägen på sonderingspunkterna.
Alltefter kartunderlaget blev bättre på 60-talet är det lät
tare att följa och inventera resultaten. Byggnadskontorets
"rutnätsborrningar" krävde dock fortfarande att geotekniskt
sakkunniga personer tolkade, bearbetade och korrelerade resultaten vartefter grundarbetena bedrevs.
10-11 är från
bygg-boomens tid (miljonbostadsprogrammet).
En vanlig typ av sondering i Uppsalas djupa lerlager redovi·
sas med viktsondering i bilaga 12. Avsikten har här varit att
säkerställa att
upet till fastare botten var minst 26 m.
Pålning skedde vanligen med 13+13 m sk kohesionspålar av
betong som hade en tillåten last på 1 t/lm = 26 ton. Först
senare i tiden bestämdes lerans skjuvhållfasthet och
lasterna noggrannare.
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I bilaga 13 kan man jämföra hejarborrning och viktsondering.
Den äldre typen av hejarborrning syftar ofta bara till att
bestämma ungefärliga längder på stödpålar. Med erfarenhet
och korrelation från viktsondering kan man ändå ganska bra
bestämma gränsen mellan lera och grov friktions jord. Borr··
stoppen är mer eller mindre subjektiva intryck från fältper
sonalen. "Släntberg" kan kännas ibland liksom distinkt
"bergsvar". Men ofta kan det också vara större sten/block i
fasta bott.en.

Bilaga 14 24
Moderna sonderingar och geotekniska kartor

För grundläggning i innerstadskvarter krävdes med tiden mer
detaljerade och analyserade geotekniska undersökningar. Ett
exempel visas från kv Sandbacken (nuvarande Stadsbiblioteket)
med bilaga 14-15. Trycksonderingen börjar ersätta viktsonde
ring. Pålstoppen kontrolleras med både slagborr och hejarborr.
Lerans skjuvhållfasthet mm undersöks för stabilitet och
djupa schakter. Grundvattennivåerna är viktiga parametrar i
dessa områden. En sammanfattning görs på geotekniska kartan
som även visar djup och grundläggningsförhållanden i omgivan
de kvarter. Med utgång från en sådan redovisning är invente··
ringar för olika ändamål lätta att göra.
Ytterligare ett ex från denna bearbetade geo-redovisning är
bilaga 16 från kv Brandstationen. Sättningar under 20 år redo
visas (grundvattensänkningar!). Ett gammalt stadsdike (Svarta
bäcken) upptäcktes även vid grundundersökningen.
I kv Knut på Svartbäcken kan Uppsalaåsen under den plana
lergrunden följas tydligt med hejarborrningen redovisad i
bilaga 17. Där finns 10-25 m sand och grus med lös lagring
utmärkta för grundvattenuttag. Kommunens täkter i Galgbacken
ligger i grannskapet.
Viktsonderingens nedträngning i morän
lan mer
meter, vilket kan ses i bilaga 18 pkt 17. Med hjälp
hejarborrningen kontrolleras moränmäktigheten som i
är så liten som 1 1,5 m. I bilaga 13 redovisas 6 m~
grovt medeltal i Uppsalas undergrund är 2 4 m.

än en
av
kv Trud
Ett

Att svagheter funnits i undergrunden till Uppsala Domkyrka
har varit känt länge genom byggskador och sättningar. I
bilaga 19-20 visa~ hur lerlinser med flera meters mäktighet
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finns under kyrkans västra delar. En varning för grusåsarnas
dolda lerkörtlar är alltså befogad. I övrigt står Domkyrkan
på minst 40 m mäktiga grus- och sandlager.
På 1980-talet har nya metoder och beteckningar tillkommit
vid grundundersökningar. Mjäla har ersatts med "Silt-benäm
ning" enligt bilaga 21. Portrycksmätningar ger viktiga
parametrar om lerans konsolidering och sättningsförlopp.
Bilaga 22 har medtagits för att visa hur korrekt redan
den första sticksonderingen var under Vaksalaskolan 1925
(bilaga 2-3).

De mäktiga sandlagren väster om åsen framkommer tydligt i
sonderingarna för SGU:s byggnader enligt bilaga 23-24. En
sänka har fyllts ut med 10 m lera och sanden går i dagen
som en mindre platå i norra delen.

Bilaga 25-29
Gator/Vägar-Broar-Ledningar

Geotekniska undersökningar för rubricerade objekt görs mera
med en tonvikt på att bestämma bergnivåer, tjälfarlighet,
schaktbarhet, stabilitet mm. Profilerna ritas vanligen i
samma längdskala som projekteringsritningarna (ca 1:10002000). Den i jämförelse med höjdsystemet (1:100) förställda
skalan ger ofta en förvrängd bild av lagerföljder och djup.

Bilaga 25 visar en enkel slagsondering för en gatubyggnad och ledningsschakter. I områden med lösa jordarter, högt
grund- vattentryck mm kan dock mycket mer kvalificerade
geotekniska undersökningar krävas än att bara fastställa ett
"bergfritt djup".
Att bro och vägbyggande fordrar omfattande undersökningar
fram,Jår av bilaga 26-27-28 från Kungsängsleden. Växellagringen
i åsen med lera-silt-sand och olika grundvattenvåningar ger
slänt och schaktproblem. En kraftig lerlins har lokaliserats
vid östra Agatan (bilaga 27). Vid Fyrisån finns en gyttjig
svämlera där bron grundlades. Borrningar och pålar trängde
50-70 m ned i lera-sand grus som framgår av bilaga 28.
Vid en annan bro över Fyrisån (Haglunds bro som ännu ej är
ombyggd)
lerdjupen också så stora som 40 m. Av bilaga 29
framgår att leran även är gyttjig/organisk ända ned till 20 m
djup och med låga volymvikter och höga vattenhalter.
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Bilaga 30
Stadsplanering - geokartor

En del av de geotekniska undersökningarna för stadsplaneringen
av Ekeby-Flogsta visas i bilaga 30. Här framträder bergmoräns
områden, lerans torrskorpeutbredning och djup. Informationen
används främst för att beakta och undvika svåra och dyra
grundförhållanden vid exploateringar.

Bilaga 31
Seismisk sondering

Av erfarenhet vet man att moränen som underlagrar leran i
Fyrislundsområdet kan vara stenig och mäktig. För bestämning
av pålarnas maximala nedträngningsdjup kan då seismisk son
dering användas som visas i bilaga 31. Borrningarna med en
relativt kraftig tryck/vridsondering har stannat på halva
morändjupet mot förmodad block eller berg. Bergytan ligger
enligt seismiska resultaten 3··5 m djupare, dit också vissa
pålar trängde ned. Seismiken kräver att vibrationsvågorna
initieras genom sprängning varför metoden är svår att använ
da i bebyggda områden. Undersökningar finns dock bl a genom
grusåsen vid Akademiska Sjukhuset och för bergprospektering
vid Kraftvärmeverket.

Bilaga 32
Arkeologiska data (sondering/provgroparl

Inom Uppsalas äldsta delar träffas ofta på bebyggelsehori
sonter, gator och andra delar av den "svarta jorden•. Mäk
tigheterna kan vara upp till 4 m som framgår av bilaga 32 (Ur
Byggforskningsrådets R79:1982) från kv Leoparden.

Bilaga 33
Provgropar och grundförstärkning

Provgropsgrävning i naturmark används främst vid vägbyggande
samt för täktverksamhet. I stadsbebyggelse utnyttjas det
ofta vid undersökning av gamla grundläggningar som visas i
bilaga 33.
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Bilaga 34-41
Jordprovtagning och laboratorieanalyser

I en stad som Uppsala där leran är en dominerande jordart är
det naturligt att provtagningen av denna har blivit omfat
tande genom åren. De mera kvalificerade upptagningarna av
ostörda lerprov startades med SJ:s kolvborr kring 1950. I
bilaga 34-35 visas laboratorieresultat från sådana prov. Ur
kolvborrprov (diam 50--60 mm och längd 3x170 mm) kan man även
urskilja många geologiskt intressanta lertyper såsom postgla
cial och varvig lera, sulfidlera, gyttjelera, metangaslera,
den sk "fläkzonen" mm. (Se vidare kapitel 11).
Vanligen redovisas resultaten i diagramform som i bilaga 36.
På 8-10 m djup fanns där skredad lera från Löten, söder om
Gamla Uppsala.
Ovanligt sensitiv lera har påträffats vid Luthagsesplanaden
enligt bilaga 37. Provtagningshålet ned till 30 m är bland de
djupare som påträffats i staden eftersom det är kostsamt och
svårt att ta upp prov från dessa nivåer.
För studier av de glaciala varviga finsedimenten är bilaga 38
ett bra källmaterial. Redovisningssättet har sedan 1975
följt SGF:s tabell för rutinundersökning av jordprov.
Ett exempel från upptagning av störda/omrörda jordprov visas
i bilaga 39. Den enkla och snabba metoden med skruvborrning
har använts.
Bilaga 40 visar provtagning och sondering från en stor lerkör
tel i grusåsen och de mäktiga omgivande sandlagren. Grundvat
tenrörets spets i lerlagren (VL) är dock tveksam. Man vet in
te i vilken "grundvattenvåning" som ytan registrerats.
Slutligen visas i bilaga 41 ett rent tekniskt diagram över
lerans kompressionsegenskaper vid Samariterhemmet. Lerans be
lastningshistoria, grundvattentrycksänkningar, erosion mm
kan också vara geologiska resultat från denna tekniska analys.
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Bilaga 42Brunnsborrning

Ur SGU:s brunnsarkiv har bilaga 42 erhållits
Genom tillkomsten av SGU:s brunnsarkiv 1976 har en unik bank
med även jord och bergdata börjat skapas över landet. Inom
stadsbebyggda områden klaras dock vattenförsörjningen med
kommunala täkter varför antalet enskilda brunnar där är re
lativt få. De senaste 10 åren har dock sk engeribrunnar
börjat borras för värmepumpsanläggningar och data därifrån
insamlas också av SGU.
Brunnsprotokollen ger bl a uppgift om jordlagertyper och
mäktighet samt exakt djup till berget. Grundvattennivån
innan uttag är också av geotekniskt intresse liksom kraftigt
vattenförande sand och gruslager.
Inom Uppsala tätort finns ca 15-20 halvstora och privata
vattentäkter som informationskälla och kanske 100 mindre
brunnar för hushåll och energi/värmepumpar. Lägesangivelser
na sker i rikskoordinatnätet av SGU med en noggrannhet av
10 m (ex X 663938} vilket alltså ska läsas X 6639,380 km.

Bilaga 43-44
Bergundersökningar

Sk jord-bergsondering används när man säkert och i förhand
måste bestämma bergytans läge. I bilaga 43 pkt 48-49 51 kan
man se värdet av bergborrningen, som "rättar till" viktson
deringens falska borrstopp.
I mera kvalificerade bergundersökningar tas prov upp meds k
kärnborr och vattenförlustmätningar visar på bergets sprickig
het. Ett ex från Kraftvärmeverket visas i bilaga 44.
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Bilaga 45·47
Geotekniska beskrivningar/utlåtanden

Även om inte geologin är huvudtemat i dessa beskrivningar så
kan man ändå finna en del nyttiga terräng och markbeskriv
ningar i texten. Några exempel/citat återges i bilaga 45-47.

Bilaga 48-·49
Pålning

Som framgår av tabell 6.4 finns närmare 100.000 pålar ned
slagna i Uppsalas undergrund. En pålningsplan visas i bilaga 48.
I pålprotokoll finns redovisat pållängder och slagningsförhål
landen i "fasta botten" enligt modell i bilaga 49.
Det är alltså de djupare grus/moränförhållandena som på det
ta sätt blir närmare penetrerade. Däremot tränger pålarna
inte alltid ned till bergytan.

En sammanfattande värdering av källmaterialet görs i kapitel
11. 3.
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7

GEODATA-BANKER

7. 1

ALLMÄNT

Geovetenskapliga undersökningsdata (geo-data) är en typ av
information som vanligen inte åldras användningsmässigt och
ej heller blir inaktuellt. Ändå försvinner årligen stora
mängder av källmaterialet genom "arkivdöden". Detta beror på
att data finns spridda i arkiv hos statliga verk, kommuner,
konsulter, entreprenörer m fl och ligger där allmänt okända
eller ej lätt tillgängliga.
I takt med att datateknikens system- och maskinvaror utveck
lats kraftigt de senaste decennierna har många tankar och
planer funnits på att bygga upp olika former av geo-datasy
stem. En samordning har dock varit svår att åstadkomma bero
ende på de skiftande geo-diciplinerna, huvudmännen och osä
kerheten om nyttan med centrala system.

Figur

7.1.

Välordnat lokalt pappersarkiv med geo-handlingar.
Med dessa i

en geodatabank vore informationsvär

det mångdubbelt större.

I enklaste formen kan en "bank" bestå av ett lokalt pappers
arkiv med registerföring av olika typer av geo handlingar
och främst undersökningar. Det är så de spridda små arkiven
fortfarande fungerar. övergångar till databaserade system
börjar komma. En knäckfråga för alla former av samordning är
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att välja ett generellt registersystem med lägesdata för un
dersökningen och nyckelord för efterbesiktning. För ett
20-tal
sedan påbörjades uppbyggnaden av Centralnämnden
för Fastighetsdata (CFD). Alla fastigheter (tomtmark/bygg·
nader) skulle registreras i Sverige efter ett enhetligt
system för geografiska läget med rikskoordinater och en
unik fastighetsbeteckning. Uppbyggnaden pågår ännu i vissa
provkommuner och län och i sin färdiga form kan det bli en
viktig stomdel för framtidens koordinerade geo-databanker.
Den digitala tekniken används mer och mer för framställning
av kartor och ger mycket flexibla system. På
vis byggs
kartdatabanken upp i systern som på både lokal och riksnivå
borde kunna användas för rubricerade. Ett annat sätt är att
samla in olika geo··data, värdera desamma och presentera geo•·
informationen med analog/grafisk teknik på specialkartor typ
ingenjörsgeologiska etc. Vid arbetet med dessa skulle dock
även den enklaste form av samlat geo-register eller geodata
bank vara till stor hjälp. Där skulle man alltid kunna få ut
å jourförd information och det senaste som gjorts inom in
tresseområdet.

7.2

UPPSALAFÖRSÖKET 1971 MED GEOTEKNISK DATABANK

Sedan 1970 hade Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) arbetat
med frågor kring att bättre ta till vara den växande mängden
geoteknisk information i kommunerna. Man ville underlätta
ett andragångsutnyttjande och göra den manuella "arkivborr
ningen" effektivare.
Med anslag från Byggforskningen startade GDBS-gruppen i Upp
sala ett pilotprojekt för geotekniska databanker (Lundin et
al BFR R70:1973). Uppsala valdes som provområde. Målsätt·
ningen var att
Aktivera och kanalisera för lagring av information.
Utveckla datasystem för lagring av information.
Initiera uppbyggande av lokala geotekniska databanker.
Prova olika nivåer och omfattning för inlagring av data.
Studera integrering med andra geo informationssystem.
Utblickar mot ADB-baserad registrering, insamling och
uppritning av fältdata.
Insamlingssätt för data, huvudmän/registerförare och blan
kettsystem studerades bl a. För olika ambitionsnivåer togs
fyra typer av insamlingsblanketter fram.
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A
B
C
D

Sammanfattning av geo undersökning.
Geotekniska detaljdata i borr och provtagningspunkter.
Grundläggningsstatus/data för byggnader.
Fältblanketter för datainlagring.

Blankett A är avsedd att finnas som ett sammandrag i alla
typer av geoteknisk redovisning och innehållet framgår av
figur 7.2. Förutom lägesdata och missivdata finns ett samman
drag av undersökningsdata. Dessa visar på omfattningen av un
dersökningen ochger en "geoteknisk doft för området/vägen
etc.
Med blankett A-8-C som bas inventerades olika delar av Upp
sala. Inlagring och provdrift med ett geodata-bassystem gen
omfördes med bra resultat mätt efter 1970-talets nivå på da·
tatekniken. I ett utbyggt skede tänktes inlagring ske via
byggnadslov med Byggnadsnämnden som registerförare. Nyttjare
kunde tom vara anslutna via terminaler. över CFD eller
annan huvudman skulle ganska enkelt en koordinerad central
geoteknikdatabank kunna byggas upp mellan kommunerna i hela
landet.
Uppbyggnadskostnaderna för det primära A-·systemet beräknades
till några miljoner för de 100 största kommunerna. De geo
tekniska fältkostnaderna i Sverige var på 1970-talet ca 30
milj kr/år. Man uppskattade att databanken skulle kunna
spara in 5... 10 ~.. av dessa kostnader varför 1.den var en sam··
hällsekonomiskt lönande affär. Nyckelfrågorna kring datain·
samling, huvudmän, nytta och finansiering kunde vid den tiden
inte lösas. Ideerna har på 80-talet dock börjat förverkligas
till olika delar och former i några kommuner som beskrivs i
kapitel 7.3.

BLANKETT A
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CENTRAL GEO-DATABANK
LOKAL GEOTEKNIK-DATABANK
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Akt hänvisning och sammandrag av
geo- undersökningar
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Ur BFR R70:1973.
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7.3

NULAG[ I SVERIG[

För den geoinformation som utgörs av geotekniska undersök
ningar, grundvattennät, grundläggningsdata för byggnader har
svenska Kommunförbundet 1982 84 genomfört en utredning om
lagrings· och informationssystem för sådana data. I rapport
ISOK (Kommunförbundet 1984) redovisas en exempelsamling på
system för detta med både manuell och ADB baserad teknik.
Långt tidigare har specialsystem för olika geoinformation
på riksnivå använts av exempelvis offentliga organ och verk.
SGU:s brunnsarkiv och grusdatabank är sådana liksom väg
geodatabanken vid SGI. Den senare är ett kartbaserat regis
ter i skala 1:50000 över geotekniska undersökningar för
vägar.
I ISOK-rapporten anges att mindre än hälften av landets kom
muner har någon form av central arkivering av pappershand
lingar med geo information. I några fåtal större kommuner
bearbetas och sammanställs materialet till registerkartor
och geotekniska kartverk. De flesta kommunerna har dock en
spridd arkivering av geo handlingarna som gör det tidsödande
med inventeringar. Minimikravet borde vara att ett centralt
register förs över exempelvis geotekniska undersökningar.
Nyköping arbetar efter denna modell. Förutom registret med
missiv och lägesdata finns littera infört på planeringskartor
över tätorten (se figur 7.3). Ett tusental undersökningar
finns noterade på detta sätt och registret fungerar som en
enkel geodatabank. Pappersarkiven är dock spridda inom kom
munen.
En mer ~tbyggd form av databas finns i Göteborg där man med
ADB teknik också registrerar det enskilda borrhålets läge
och typ med koordinater. I ett annat dataregister lagras
grundvattenrör och nivåer. Grundläggningsinventeringar re
dovisas på kvarterskartor. Liksom i Nyköpingsmodellen får
man dock ingen direkt information om jord och berg etc utan
är då hänvisad till olika pappersarkiv. En blankett A enligt
figur 7.2 vore en enkel lösning på detta och skulle göra sök
ningar i systemen och materialet mer informationsrika,
fe
rentierade och snabbare.
Linköping började 1986 uppbyggnaden av den ka~ske mest
ambitiösa geotekniska databanken i Sverige hittills. Ett
centralt pappersarxiv har skapats mea a11a geoteKniska nana
lingar i centralorten. Ca 60.000 borrhål har lagrats in och
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lägesdata baseras på koordinater. Sammanställningskartor kan
tas fram på utförda grundundersökningar och borrpunkter/prov
tagningar inom ett eftersökt område. I framtiden planerar
man att lagra in ytterligare primärdata såsom fält- och labo
ratorieresultat och grundvattennivåer. Databanksinnehållet
blir därmed nästan en kopia av det centrala pappersarkivets
handlingar! Ur geodatabanken kan dock selekterade sökningar
göras successivt allt efter behov. Huvudman för databanken
är Tekniska Verken som tillsammans med kommunen finansierar
verksamheten och driften med 130.000
/ år. Den ekonomiska
målsättningen med databanken är att grundundersökningarna i
framtiden totalt ska bli billigare för kommunen och att även
andra indirekta besparingar uppkommer på 0,5 1 milj kr per
år.
1 Stockholm har Gatukontoret liknande register över grundun

dersökningar som finns i Göteborg. Omfattande inventeringar
av grundläggningsstatus har också gjorts för delar av kommu
nen. Dessutom har ett byggnadsgeologiskt kartverk med 12 blad
sammanställts 1978 av Stockholms Fastighetskontor i skala
1:10000 över kommunen. Underlaget har utgjorts avs k geo
bildtolkning, gatukontorets borrarkiv och äldre geotekniska
kartor. Det är en utmärkt teknisk/geologisk redovisning av
jord och bergförhållanden, till daglig nytta i många samman
hang. En typ av databank på sitt sätt men med tolkad informa
.....
..,ion.
flera kommuner i Sverige har liknande arbeten igång (se även
kapitel 3.2). I Köping drivs ett BFR-projekt om "Geoteknisk
terrängklassificering". Västerås har börjat lagra in borr·
hålsdata. Eskilstuna har påbörjat en grundvattendatabank.
Örebro, Östersund och Borås är andra kommuner med en viss
verksamhet på geo-registerområuet.
En ökad kommunal aktivitet kan märkas under ~980 talet på
området geo infor~ation, databaser. Med nya plan och bygg
lagen {PBL) och naturresurslagen (NRL} får kommunerna ökade
krav på sig att beakta grundförhållandena i planprocessen
vid byggenskap och i miljösammanhang. Både geodatabanker och
inc;enjörs(Jeolor;iska kartor är ett underlag och hjälpmedel i
dessa sammanhang.
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8

NY YTJORDKARTERING

8.1

BAKGRUND OCH SYfTE

En målsättning vid framtagandet av den ingenjörsgeologiska
kartan har varit att basera denna på befintlig geoinforma
tion av främst teknisk karaktär. Inga nya borrningar eller
provtagningar har gjorts utan källmaterialet har bestått av
i kapitel 6 beskrivna typer och mängder. Olika typer av geo
data finns från ca 3/4 av kartarean. Med detta som bas kan
en arbetskarta tas fram för ytjordarternas fördelning. Fål
hagen, Kungsgärdet och Gamla Uppsala är dock bebyggda
områden där mycket lite källmaterial finns.
Hörner och Järnefors jordartskarta över Uppsalatrakten i
skala 1:20000, SGU Ba 15 (1958) är ett annat bra utgångsma
terial. Den har utelämnat de centrala delarna av staden, som
är av ingenjörsmässigt/tekniskt huvudintresse. Vid överfö
ring av Ba 15 kartan till skalan 1:10000 och på ny och mer
detaljerad grundkarta uppkommer åtskilliga tolkningssvårig
heter. Grundkartan anvisar alternativa och tydliga andra
terräng- och jordartsgränser (berg-morän/fastmark-täkter mm}
i jämförelse med den geologiska kartan.
Mot denna bakgrund har som komplettering till källmaterialet
och SGU-kartan Ba 15 en ny ytjordskartering utförts över om
rådet. Trots det goda underlaget har den varit omfattande
särskilt längs Uppsalaåsen, i berg och moränområdena och för
sandområdena väster om åsen. Bebyggelsen är också ett hinder
som man måste övervinna på olika sätt för att kunna avgöra
jordartstyperna.

8.2

METODIK OCH OMfATTNING

SGU:s vanliga metodik har tillämpats, vilken redovisas i be
skrivningarna till jordartskartorna 1:50000 serie Ae. Berg
redovisas när det finns i dagen eller på max 0,5 m djup men
ingen klassificering görs
olika bergarter. Jordarterna
kartläggs på ca 0,5 m djup och markering på kartan fordrar
minst 0,5 m mäktighet.
I bebyggda områden rekonstruerar man om möjligt den ur
sprungliga lagerföljden/jordartstypen om schakter och fyll
ningar förändrat markförhållandena. Stora ingrepp som täkter
och tippar tas med i kartbilden.
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Vid kartläqgn~ngen har den nya grundkartan 1983 86 över Upp
sala varit till stor hjälp tack vare klara terränggränser
som avslöjar "geologiska konturer". Jordartsobservationer i
övrigt har utförts med hjälp av sticksond, spade och där
även skärningar och diken utnyttjats.
Några områden har undantagits från kartläggningen bl a Flyg
flottiljen F16 i NV. I NO har åker och skogsornrådet Vaksala
Eke ej karterats och i SV
delar av Eriksberg och Norby
av kartans teckenförklaringar.

8.3

JORDARTSINOELNING OCH GENERALISERING

Jordarterna kan indelas efter bildningssätt (geologisk ge
nes) och kornstorleksfördelning. I tekniska sammanhang
intresset större för hur jordarten fysiskt ser ut och dess
egenskaper än hur och när den bildats. Den geologiska be
stämningen är dock viktig i vissa sammanhang för att kunna
förutse och förstå lagerföljder. Jordarternas fraktions
gränser benämnes efter den nya geotekniska indelningen som
redovisats i figur 5.32. Huvudgrupperna är där följande:

~GRUS
SAND
SILT
LER

600
60

- 600
- 60

MH

2

~

2

0,06 0.002 -

MM

0.06 MM
0.002 HH
~

Bergartstyperna har inte differentierats eftersom de över
hela kartområdet
av urbergstyp. Moränen har ej heller
närmare differentierats vad gäller egenformer, sammansätt
ning och sten/blockhalt. Ytblockigheten är oftast dold i be
byggda områden liksom det svallade ytskiktet. Gränsen för
grusåsen har bl a dragits utifrån morfologiska former (ås
foten). Uppsalas dominerande jordart
leran - visas på
kartan endast som lera. I profiler och sektioner skiljs dock
den varviga leran (glacial) från den postglaciala (omlagrade
landhöjningssedimentet). För andra underindelningar hänvisas
till de befintliga geologiska kartorna.
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GEOLOGISK ÖVERSIKT AV UPPSALATRAKTEN

De geologiska processer som format undergrund och topografi
i Uppsala
mycket skilda åt i tiden. Berggrunden är ca
1.700 milj
gammal och jordarterna har bildats under den
senaste glaciala perioden för 100.000-10.000 år sedan. Land
höjning, vittring, erosion och organisk sedimenttillväxt är
nu pågående geologiska skeenden.
Andra processer som också främst påverkar de övre jordlagren
är byggenskap i alla former och utnyttjandet av naturresur
serna. En minskad grundvattenbildning, marksättningar samt
täkter för grus och lera är sådana förändringar. Men i
övrigt ligger de geologiska formationerna orörda från ur
baniseringens inverkan precis som jord och berg steg upp ur
havet under några årtusenden f Kr.
TOPOGRAFIN får sin prägel av den stora lerslätten och den

mäktiga grusåsen. Några kilometer ut från centrala Uppsala
vidtar en småbruten terrän9 med ber9 och moränmark. De hög
sta punkterna inom kartbladet finns dock på åsen där Tunåsen
i norr når upp till +51 mö h. Gamla Uppsala Högar och
Slottsbacken ligger på +40 m och kullen vid Sten Sturemonu
mentet är ca 3 m högre. Morän och bergterrängen i Rickom
berga och Vaksala backe har nivåer upp till ca +30.
Ca 1/4 av kartans areal har marknivåer lägre än +10 mö h.
Fyrisåns flacka dalgång som går genom trakten i NV-SO rikt
ning och Kungsängen tillhör denna låglänta mark.

Figur 9. 1.

Uppsalas geologiska karaktärsdrag

Lerslätten

och GrusJsen - en undergrund fdr stadens h1sto

riska silhuett.
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bes tår i norra llok11 ,W tä to::ten av l eptit/hälletl in+.a och i söder av urgrani t:, båd~- typerna ut
görande ki:isi:.allint berg. Berg,iru.ndens morfologi,;J,;~ utseende
mecl dalgång11r och höjdryggar s.kapao:les huvuä~akligen för. ca
60 llli 1 j onar år s ed~n unde;.: ter tiä rper i.oden med tektoniska
:r.örelser i jord~korpan. Xvartärtidcns nP.dis11ingar ilar sedan
både förstärkt och utj<imnat bergets relief. !le typiska rund-·
hällarna for1:1ade av istiderna sticker ofta upp direl:·t ur
l6ran utan omgivande !norilm11ark.
i:l ERGGil UN·ll i:J>/

F.igu.r S.2.

LAND I SEN

RundMill,,r vid Rickoml,cr9d, direkt ur .ierJ.agren.

unrler den ~enaste glaciala perioden (Wi.irn1) smälte
bort från uprsalatrakten ca 7.800 t Kr. Pä 30 år retirerade
L,frontcn strädan 7 km från i>vre Föret till G,\mla Uppsala
(ca 250 m/d.r), .!l.vsmältniny.?n skedde genrnr. sk iskalvni:ig i
Yoldiahavet där v~.ttendjupet. ,,,~r 150··200 r,1. Inlandsisen var
den stn.ra .torm:;.kar;,aren under kvar·tättiucns 4 isstadier.
Bergtopngratin hyvlades till ytterligare och c'.e olika
mäktigheterna hos do avlagrade jordarterna g,w <'fJ<'llformer
son, bar. ryggar, platåer.
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Figur 9.3.

En visioo av den mäktiga landisen över Upps3l,1s

mo,ler11a siluett

(i

nivå upp till mc,lnh6jden c•

1./JOO ml.

är den dllmänna glaciala jordarten, bildad och
avlagrad under istiden direkt på berggrunden. Den innehåller
som en krossprodukt alla fraktioner från block till
lerpartiklar men har i regionen en finjordig och siltig
karaktär.
1 Uppsalatrakten finns jordarten i dagen endast på några fä
höjdpartier vid Husbyborg, Rickomberga, Gränby och Bolän<lar
na. ~loränen underlagrar dock dP. lösa jorddrterna inom hela
kartblaliet med undantag av grusäsen som också är anlagd
ctirekt i;,cl. berget. Mäktighet.en överstiger !:'ällan 5 m.
f40RÄNE~:

G!W5A5HI är ett annat både topografiskt ocll geologiskt domine

rande drag. IJppsalaåsen är en av Sveriges största och
sträcker sig från södertör.n i söderrnanland upp till Gäv
lebukten. Den är anlagd i en sänlta/flocldal och täcks i
Uppsala del.vis av lera. Ryggformen är utjämnad genom svall
ning och åsen har säkerligen varit någu 10-tal meter högre
än de ni väet på +40 ä ·}50 ni ö h som den nu når upp till. I
södra Uppsala finns väster: om åsen stora och mäktiga sand
fält som till största delen h.-.r ett glacialt ursprung.
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Figur~-'·

Grus!s2n gPnom st~dcn ~2d sl~ntlutning pJ 25-35°

l/.\NllfiÖJ/! I.%::11 i omrildet är totalt ca 160 m och uppgår nu t.ill
~ ~m/år.. Uppsalas högre terräng når bara upp till max +50
m ö h varfö:r hö,1sta kust l. i.n jen ( liKJ i.nte .kunde utbildas i
· topogral'ill·.· ··r)c? • .f.ö-rsta- J-antio1,r'1i:Jena ·sora··stack- upp··som skär
gård Göar ur Li ttori nahavet 3 . S00 ar. f Kr var grusku11,trn,t
vid 1'unåsen, Slottsbackc.n och CJllerå.kE>r.. Vid •1ikingatiden
nål1•1e Mäla.ren, fjärd,tr bara upp till Kvarnfallet dvs nnva···
rancie- marknivä ca ,5 r,1 ö h. Uppsalas äldsta del.ar iir. 700 år
och de byg~des på den låglänt~ marken runt nuvarande Sto:ra
:0:ort,J~t som ciå. lå, bara några ro1eter över vattennivltn i viken
iri till ·•östra .<.ros". Många av traktens namn spegJar land
höjningens historiska fö:clop!,) såsom Nor. i Nor!Jy lt.rångt
sund), Floe i Flog~ta (l.\.glänt mark) Myrb~ (kärr Gamla Upp
sala) t;v Anäbben [mynning) .

Gl,\C!l4~LE,Arl : varviga finsed.i.ni~nt J avse.ttes med i sälvarna~
smältv.:tt~en och "teg9Jtaksformat" med de tjockaste lagren .:.
!,1otten oc:1 närruas t grusåsen. i.ien var.vi.ga ler,rn seuimenter,~de
sorn <::t.t täcke över lJerg-moränytor och grusåsen. Ojup,t
da l.cil.n,ia r ry Jldes ut och m~.ktighaten kan där vara 20-40 ro
rn~.dan ilen i :rndra mf:r l1Öylänt,1 områ.dP.n b1cra är några 1,1eter.
Va.rvin,hP.t~n ;1/lr. var.i.t nyckeln till ,ook.ronol,)giska
åldersbas-tänmi.ngar av främ.f.t isavs111äll:ningen.

14
1>0.~:G1.Ac rALA _;1;:ornEIH bildade:; ur de 10:-:dai:ter som istiden

skapat. Landhöjningen gjoräe att glac:ia.lle:c"', morän och
äsgrus omlaqracles i strandlinjer och 1ll·än11ingar och de små
partiklarna avsat.t.e:s r;ill djupare ni ,,~er. De fina sedimenten
dor4inen,r i UppsaJ.atrakten och postglaci~.!a lcrmäktigheter
p& 30 Jll fim1s. I övre delarna är den org~.niskt inblandad mea
Dl a g\•ttja. mha grusåsen finns grövre sediment såsom silt
och sand. r e,1 N··S sänka öster om Upps?.laåsen är de totala
jordmälctigheterna p! 60-100 m t.ill största delen bestående
av olika leror.

Fig,,r 9. 5,

()e .tös~ o~,'7 rnåld:igo:1 .lG'Jl~g.~~n kräver omfattande
pål111n,gs- och spon t.:u.·oeten i. JJppsala. Undergrun ··

cfer: fr något a L' s,n ·· geolog.isk berg•• och dalb~n• ··.

ii, ~Xi!.S!isen där ntf.nga historiska

GllUI\IOVA n1iEIS stora källåo.er

källor och brunnar finns. Uppsala baserar nu hälften av sin
vatten:försörjning på naturligt grundvatten och resten genom
konstqjord ir!filtration av ytvatten på 'Tl.!nåsen. Andra bety
dande g:rnndvattenströmma;: finns oc~.s~ i grus/sandlagren un
de:r. Sävjaäns och Junikilsäns clalgåognr. I övrigt är de täta
mo.riinlagrail inte i!le.ra qnmdv, ttenf.i:irande än att vattentill ·
gä.nge11 räcke::- l>ar.2. tör hu3hållshrunnar. urberget har "tämli
gen goda uttagsmiljligheter" enligt SGU Ah S ( 1983). 01n si:ör
re kross- och svaghet::1zoner finns under. Fy:r.isåns dalgång så.
torde berget där vara kraftigt grundvattenförande.
0
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10

BESKRIVNING TILL KARTA OCH

10.1

ALLMÄNT, SYFTE

En karta eller ritning ska vara en syntes av insamlade upp
gifter, observationer, mätningar av ett områdes fysiska upp
byggnad och även ha inslag av analys och värdering. Av olika
skäl blir dock den grafiska redovisningen en generaliserad
bild av det som ska visas fram varför en beskrivning i flera
sammanhang är ett nödvändigt komplement till kartan. Där
förklaras kartsystemet, olika parametrar, användningsområde
och begränsningar. Om prof,iler upprättas till kartan så ges
möjlighet till en mer fullständig beskrivning av
jordlagerföljd och mäktigheter.
Den ingenjörsgeologiska kartan och profilerna har syften som
närmare beskrivs i kapitel 4 där huvudpunkterna är

-

-

Utnyttjande av befintlig geo-inforrnation.
Koncentration mot bebyggda områden med dold geologi.
Visa jordlagrens mäktighet och undergrundens morfologi.
Rädda arkivmaterial och påvisa dess användbarhet.
Utnyttja nya grundkartor som underlag.
Använda stor och tydlig kartskala.
Visa 3:e dimensionen med jordartsprofiler.
Beakta olika nyttjares info-behov.

Beskrivningen av jord, berg och vatten avviker i flera delar
från maner och standard som är vanlig i kvartärgeologiska
sammanhang. Detaljeringsgraden är mindre och de geologiska
huvudfrågorna om jordarternas bildningsmiljö och -sätt (ge
nesen) får stå tillbaka för en mer teknisk beskrivning och
användarnas behov av sådan information.

10.2

OMFATTNING OCH REDOVISNINGSFORM

Kartans innehåll och omfattning är närmare beskriven i
kapitel 4. Den blir något av en kompromiss mellan geologi
och teknik och har i detta en förklaring till sitt namn:
"Ingenjörsgeologisk karta". Man strävar alltså att välja ut
information som ska vara användbar för vissa ändamål
och brukare.
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Det gäller alltså att väga ambitioner mot nyttan. En lösning
på problemet när markparametrarna blir för många är att re
dovisa kartan med flera versioner. översikten går då förlo
rad och detta är nog lösningen bara för kartor över mindre,
lokala projekt och områden.
För Uppsalas del har den areala omfattningen inte utsträckts
till hela tätortens bebyggda område. Om gränserna dras så
långt ut blir kartan av storleksordningen 80x140 cm.i skala
1:10000. Området skulle då inskriva en stor del jungfrulig
mark, som kräver omfattande nya undersökningar för att kunna
innehålla samma detaljerade data som den centralare delen av
stadskärnan. Av detta skäl har en begränsning till ca 6x8 km
gjorts och även då med utelämnande av några perifiera om·
råden. Kartan sträcker sig i N-S från Gamla Uppsala till
övre Föret i Fyrisån och i Ö-V från Husbyborg/Flogsta till
Arsta/Fyrislund.
Karta och profiler redovisas i färg för att öka tydligheten
och mängden information. Några sektionsritningar har dock
tryckts i svartvit version i halv skala. En separat svartvit
karta har också tagits fram för att markera dessa sektioner
och för inkopiering av marknivåkurvor. Kartan är också i
halv skala (1:20000) och med en gemensam rasterbeteckning
för berg/moränområden. Denna kartversion ger också möjlighet
till en direkt jämförelse med äldre geologiska kartor.
På huvudkartan har valts att illustrera djupförhållandena
för leran med kurvor över mäktigheten. Den fullständiga 3dimensionella bilden med underliggande jordlager redovisas
med 6 profiler över staden. För att visa det verkliga skal
förhållandet i höjd-- och längsled av jordlagren har en prin
cipsektion utan förställd skala redovisats.
Beteckningssystemet på kartorna följer Svenska Geotekniska
Föreningens standard blad 5. På grundkartan har också förts
in kommunens plan x-y koordinatnät och kartbladssystemet för
planeringskartor i skala 1:2000 (Ex 1789/1778).
Redovisningen omfattar följande kartor och ritningar
INGENJÖRSGEOLOGISK KARTA ÖVER UPPSALA
Skala 1:10000
Färgtryck
2

PROFILER A-B-C TILL KARTAN
Skala 1:500/10000
Färgtryck
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3

GEOLOGISK PRINCIPSEKTION GENOM UPPSALA CENTRUM
Färgtryck
Skala 1:2000

4

INGENJÖRSGEOLOGISK KARTA ÖVER UPPSALA
Svartvit
Skala 1:20000

5

SEKTIONER 1·-2-3 TILL KARTAN
Svartvit
Skala 1:1000/20000

6

SEKTIONER 4-5 6 TILL KARTAN
Svartvit
Skala 1 : 1000 / 20000

10.J

BERG OCH JORDLAGER

Karaktärsdragen i topografin och geologin är den stora plana
lerslätten och den i nord··syd gående grusåsen med sina mar
kanta ryggar och platåer. I stadens perifiera delar blir
fastmarken i form av berg och morän vanliga inslag i den
stigande terrängen. As och bergpartierna ger en kupering åt
topografin som närmare framgår av marknivåkurvan på karta 4,
skala 1:20000 (svart vit).
I lerdalarna rinner vattendrag som Fyrisån och Sävjaån.
Fyrisån har tre nivåetage genom Uppsala genom Kvarnfallet
och Islandsfallet och med medelvattenytor på +5.60/+2.80/
+0.67 som angivits på kartan. Högvattenytorna under höst och
vårperioden stiger ofta 1.0 m över dessa nivåer och över
svämmar då nedre Kungsängen och även källare inne i staden.
En inledning till beskrivningen har gjorts i kapitel 9 med
en kvartärgeologisk översikt av Uppsalatrakten. Det geolo
giska skeendet under och efter glacialtiden beskrivs liksom
de topografiska huvuddragen och landhöjningens effekter samt
grundvattenbildningen.
Beskrivningen utgår i följande avsnitt från både karta och
profiler/sektioner. De senare är av utrymmesskäl ritade på
vanligt maner med förställda skalor i proportion 1:20. Detta
måste beaktas vid läsning och tolkning av bilderna som får
ett dramatiskt utseende med denna ritteknik. Det verkliga
höjd-längdförhållandet illustreras med en profil i
skalförhållandet 1:1.
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BEl:UiGRUNO[N

i dagen förekommer på mycket
ställen i de centrala
delarna av Uppsala. Det beror som nämnts
lerlagrens och
grusåsens mäktiga utbredning. En bergrygg som väl syns i
sektioner och av lerdjupskurvor sträcker sig dock från Höga
näshöjden till Vaksala torg och bort mot Boländerna. Där
det inte djupt till bergytan, som kommit fram i flera bygg·
nadsschakter och där två grunda lägen angivits på kartan.
Större sammanhängande bergpartier finns i Rickomberga,
Flogsta och Eriksberg. I det höga och fria läget har om
rådena varit exponerade för vågorna vid landhöjningen som
spolat dem kala. Några större moränmängder kan dock inte ha
legat på berghällarna eftersom svallmaterial av grus och
sand inte finns i närheten (undantag område Löten och Flyg
flottiljen). Gränby och Boländerna har också en betydande
mängd berghällar. I alla dessa ytterområden finns också det
typiska draget att enskilda små rundhällar sticker upp
direkt ur leran. De
så vis utmärkta kännetecken för
jordarternas ringa mäktighet i området.
10 .32

MORÄNEN

Moränen liksom berget syns i dagen bara i de högre delarna
av terrängen. De största områdena är Gränby- och Brillinge
backar samt Boländerna. Mäktigheten varierar mellan
2-6 m. I lä av enstaka berghällar kan inlandsisen
dock ha accumulerat mera moränmaterial såsom i Husbyborg,
Vaksala backe och Polacksbacken/skogen där djupare schakter
gjorts. Moränen är blockfattig i ytan och innehåller i
grundmassa inte heller särskilt mycket block. Finjordshalten
hög och moränen har en klart moig-mjälig karaktär
(grovsil tig).
På den underjordiska höjdryggen
Vaksala torg (kv Njord)
finns upp till 10 m mäktiga lager med grov friktionsjord som
bedömts vara löst lagrad "grusig morän". Lokalt kan jordar-
ten också innehålla strängar av sten/block såsom exempelvis
under 10-15 m lera vid Celsiusskolan. Besvärliga, ojämna
pålningar även i grannskapet tyder
att denna del av Fålhagen har 5-10 m blackig morän i undergrunden.
Eftersom moränen är glacialtidens generella och primära
jordart
är dess areala omfattning i Uppsalatrakten lika
stor som lerans som den mestadels underlagrar. Endast på
lokala ställen är leran avlagrad direkt på berget eller med
några mellanliggande tunna sand-moskikt. Dessa platser
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märks ofta väl vid pålningsarbeten där pålskor har svårt att
få stöd mot lutande 1 kala bergytor. På branta sidor av berg
ryggar stannade alltså moränen ej kvar efter avlagringen.
Rasvinkeln borde vara den som gäller under vatten för morän
( ca 30° ) .

10. J3

GRU

EN

Den mäktiga isälvsavlagringen Uppsalaåsen går i nord-sydlig
riktning genom staden. Under ca 2 km i den centrala delen
dyker den dock ned i en ränna/dalgång i berggrunden som är
minst 60 m djup. Asen når där inte upp till markytan men
borrningar visar på 20 - 30 m sand och grus under lerlagren
längs Svartbäcksgatan (se bilaga 17).
Normalt anlägges rullstensåsarna där isälven rinner fram 1
dvs i dalgångar och terrängens lägre delar. Av profiler och
sektioner framgår att det bara delvis är så med Uppsalaåsen.
Den följer Fyrisåns dalbäcken
Gamla Uppsala i norr till
Ulleråker i söder och vidare mot Mälaren. Mycket av åsmate
rialet
avlagrat på den västra delen av dalgångens bergs
sidor men stora volymer är också "uppkastade" på krönet av
dalgångssidan. Där har det sin typiska åsform med släntlut
ningar på ca 30° mot öster. Det södra åspartiet från Dom
kyrkan till Ulleråker har en mycket flack västsida som
övergår i plana ler- och sandområden. Ett undantag är "Sten
-Sturebacken" som har karaktären av en långsmal åskulle.
Rullstensåsen i norra Uppsala från Tunåsen till Galgbacken
består av 5 stora ryggformade åskullar. Västsidan är där
också ställvis mera flack. I dessa delar har också tidigare
funnits stora grustag som ändrat åsens morfologi betydligt.
Asens synliga bredd är 200-300 m och begränsningen på kartan
markerar åsfoten (brytningen
sidan/planmarken). Av borr
ningar och profiler framgår att åsformationen är betydligt
större och täcker en bredd som är 2-3 gånger den synliga. I
detta inräknas så utbredningen i Fyrisåns dalgång som åsma
terialet fyller ut under de mäktiga lerlagren.
Under Kungsängens Industriområde finns
edes grov sorterad
friktionsjord med mäktigheter på 10-15 m. Detta är sannolikt
isälvsmaterial som breder ut sig ända från åsen upp till
Kungsgatan även
östra dalsidan. Lagerföljden framgår i
profil C-C och sektion 1-1.
Där åsen har sin ryggartade form ligger sidorna vanligen i
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stx-~ckni:1g \H\C-.e~ J,.er lo.g.ren i ceni:l:.:~ la ur,r,,sala utläsas. i-.s···
ryggar och kulla~ nära llCl¾T.i<y·te,.n f: i;)ns bl. -'.l j kv Pl.antail,
·ro1·get, S :t Pe:r, ~dr.ihuset på Draga:d>J:·unn d~~,: 15-20 Jll. sand
och grus un~e:rleg:rax· lera.n. r ~ norr.e Lu th:1gen .t i TJllS rnäktl ga
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Olofögeta.n och pJ Fyr.isvalleM norra .strand når dessa äsk.ul.-·
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lagrat primärt åsmaterial är utbildad på flera ställen längs
åsen. (Se även bilaga 20, Domkyrkan). Sonderingar vid Akade
miska sjukhuset och för Kungsängsleden (bil. 26-27) visar
dock på att primära mäktiga sandlager utgör åsens övre delar
där den har flackare former.

10.34

SAND OCH SILTOMRÅDEN

De grövre sedimenten som avsattes vid isavsmältningen och
när grusåsen bildades utgörs av sand och grovsilt. I när
heten av åsen är dessa jordarter markanta inslag i botten
varven till glacialleran. I sänkor längs åsen och på dess
sidor har större ansamlingar av sand skett.
Det största sandområdet i Uppsala som går i dagen finns
söder om Artillerigärdet och Polacksbacken på åsens västra
sida där sandmäktigheter på 10-15 m är vanliga vid BMC,
Grindstugan, AUS och Ulleråker. Sanden finns också synlig
som flacka kullar längs östra sidan av Villavägen och på
Kungsgärdets kyrkogård. I de djupa sandornrådena sticker dock
berghällar upp vilket tyder
en orolig bergyta i området.
Lerområdet i Kåbo underlagras också av 10-20 m mäktiga sand
lager från Kungsgärdets sjukhus till BMC. Samma lagerföljd
finns sannolikt under Rosendals golfbana.
Finsand (grovmo) och mellansand dominerar i lagertöljderna
(se bilaga 39, 43). Angränsande lerområden har varvig lera
från markytan varför stora delar av sandområdena torde ha
glacialt ursprung. Svallsand och omlagrade andra finsediment
förekommer dock närmare åsen (bilaga 27, 39, Kungsängsleden)
varför en viss postglacial omlagring och överlagring skett
av sanden.
kartan har inte dessa genetiska skillnader
kunnat åtskiljas eftersom de kräver mer ingående undersök
ningar och geologisk analys.
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Figur 1(J. 34.

En s~ndök@n p~ Upps:Jli! ~· sen viG sci1c1k t

för Aka

d:!.mi sk?. S.jukhu sei:.

Sval1s<1nd uppträd:er kring några morii.:backar l Löten och
Västra Tunaber,somräclet. öster c,o Gamla. Upr,~ala kyrka finns
ett oiuäde R12d fiasand som sannoLi.kt är distalt material
ti 11 gru aåi, en.
Sil t ( fir1w.o-·r1:o•JrJjålz.. j flnns ??å nåi;:r~ stäJ.1 ea i aaslutninrJ
till grusasen och &r di-. ·utsir,~lli~t f:råro. der.ma. Särskilt l,räl
syns aatt~ ui,j l'uaa. backar och :tunsåst~rJ diir ~11ten
övcrl.!:.~f:t~r: 5-i5 tij l~r:~, Sand med s.i.!t.in.":SJ.fi;.· i.r dassutom
utsväi11l1lat vid G;:-:i j a:rs(~q_l f;llS rny:ining· öster OU! Asen vid f d

militärområdet. s1.

Grovsilt l finmo) 1i,ins c;ck;;å loki'.H u.t:1, ;:/i ler.slätten tlO om
l'!yhy och pA Fyrisiun;ts ö~tra in'1ur; tr i.1)~.råde. Omfattningen är
5-10 hakt:.<u: och mäk-.:.igheten fi.r .oAgon r.i!:'ter innan uni;et.1.ag-•
rand~ ler~. pft i O ~;e$,pekti ~,~. 20 f~r::ter på. morän fG l jer. Den
ytll ga l e1·an runt 3 .i j tornr AdE:t
i>(:·t. t~J l a,:;ia l ~r.:tr :': ör f in:J;.on
även tdäste ha bi J.d;1ts :-;0(1l 1 ~,11Qhöjni!lg:.;~~aimr~;,t. Grov~il t har
ocks~ p~.t.täf.(at..s i långsm,:.12. f~O.t ~Jå s~tmlomrild2.na ir.i.d !'o
lackij]M,~k,~n.

e~r

....... ·-·· .. ·- ..
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10.35

LERA

Leran är den domi,~erande geologiska t.i..1G1nil!gen r,å k::.rtan ocll
den täcker ea 80 ;, .:w !,mddet. Mäk:ti(;hetc:cna ä;· ll!ltföi cl,:
ötÖl'Stc1. i SVE:I iqe och uppgår inom stora områden till 40 m
oc!l mer. I F~•risa:15 dal9<'\ng Ö!; ter om grusåsen tinn,s en nord
sydlig sänka f.ran Gamla Uppsala till Nedre Kungsängen ut•·
fylld med lera till 50-70 m ajup. I den från NV kommande
Jumkil:; dalgång öve.rs tiger lerdjupen oclcsi:\ 40 m, vilket även
är fallet. i säv:iaån:; dalsång. Sänkan mellan Eriksberg oc!i
l'logst.« har lermäktigheter i västr~ d~len på 25 m.
r,eran är genlngiskt präglad av s.i.n t,ildningsmil jö som grovt.
.kan indelas i två perioder färe och efter istiden. Under
glacialtiden vid isavsmä)tningen avsattes den varviga leran
med i princip avtagande mäktighet räknat utifri:\n grusåsen/
i.;iälven. Den sedimcnte.rade över de något. tidigare bildade
qr.us/ sand /moränlagren. På de hä,Jre par.ti?-tna blev ruäktig
heten ringa, bara 1- J\ r,1. Dalgånyar och svackor fylldes ut
med de största lermängderna ocll inäktigheter finns up1i ti 11
40 m i Fyr i såns bäcken.

Vid lalldhöjninqen ervderades glacialleran bort till stora
delar i de)l hijgr.e terrängen där de! underlagr;;Ji,je jGtdarterna
åter f:ralllt.räd,:lo?.

-

···-··

-··'

Runt fastmarkerna och höjdpaYtierna f.in:1:s den va.-::viga leran
dock i clagen. Gränserna fÖ:r. glacia!le::an~ sy:ili,;a utbredr.l.n,;
är angi vr:a på. de geologiska ka:ctorna. Ao; dessa fro:.10,;-t.r att
lel'3.n fin:-is i dagen på nivåer hö,re än +15 t:l ö h (på enstaka
ställen ned till i·10}. Le;;&n är inte hoL1ogen uto:.n ä.rslagren
ökar i tjocklek med djupet där otk5å inslag av sj~t och
sandslcikt förekom.mer. Den har ls.nge varit ett råmaterial för
tegeltillverlmi.ngen i Uppsalatrakten.
0mla,;rin,1en av leran skedde under den postglaciala tiden.
Glacialleran fl yt-.tades med en s~unkande vattenyta ( landhöj
ning) till lägre partier av terriir.g.,;n och utjämnade dalgång
arna t:ill lerslätter. Förmul tnand~ organislller och växtdelar
började blandas i leran när vattendjupen blev mindre. Den
postglaciala leran är därför i sina övre delar ofta starkt
•1Yttjeblandad och sulfidhaltig. På Kungsängen innehåller den
ställvis även su111pgas som tränger upp vid exempelvis pål
ning. Den "grå/blå" ler,rn har oc:J:s". ~;\ stor~ miJ.:tigheter som
upp till 30 m för att sedan ir.ot den högre terrängen ( +-io ä
+15) avta till noll i tjocklek.

figur 10. 36.

Et11ppvj_s &chaktlpålnj.ng i lös pastglada,1. lua
j_ 1,v Sala, Upp,al.,

Sammanfattningsvis får kon::;tateras ~.t-t leran inte bara sät
ter prägel på ytgeologir, i Up1>sal.a. I,erdj1uien är sä betydan
de att lervolymen uppgår till min~t 60, av den totala jord
lagermängden inom kartbladet. Djupen illustreras på sektio-
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ner och profiler. På grundval av ca 2000 sammanfattande upp
gifter om lermäktigheter har också djupkurvor för 10-30-5070 m konstruerats. Materialet medger tolkning till en ännu
mer diffentierad bild av lerans mäktighet och geologiskt in
tressanta typer. Se diskussion i kapitel 11 och 12 samt ar
betsmaterial i Kartbilaga 7 (Preliminära lerdjupskurvor med
ekv 10 m).
De totala lerdjupen har illusterats på kartorna med kurvor
över mäktigheterna. Där framträder de markanta djupområdena
som nämnts 1 inledningen till avsnittet nämligen:
50 - 90 m på Kungs ängen (Fyrisåns dalgång)
40 - 60 m l Svartbäcken och ö Luthagen
30 - 50 m ö om Röboåsen
> 40 m i NV Li brobäck
> 40 rn l Sävjaåns dalgång
På sektioner och profiler har också visats djupgränserna
mellan den varviga och postglaciala leran.

Figur 10.37.

Gamla vattenverket vid Islandsbron med 107 m
lera och sand, djupast i Uppsala.

Lerans lokala utbredning i anslutning till grusåsen kräver
också en viss beskrivning. Sedan länge är det känt att en
lerlins på några cm till dm tjocklek ofta skiljer primärt
åsmaterial från svallgruskappan. På åsens sidor döljer
svallmaterialet dessa lerkilar som där kan vara flera meter
mäktiga (se bilaga 27, Kungsängsleden).
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Is k åsgropar avlagrades lera sedan det strandade isblocket
smält bort. Leran doldes sedan av nedsvallat åsmaterial.
Sådana gropar och hak i åsen fyllda med ända upp till 10 m
lera finns vid Akademiska Sjukhuset, S1-Polacksbacken och på
Kronåsen/Kungsängsleden. T.o.m under Domkyrkans västra delar
har dessa dolda lerförekomster påträffats. Grusåsens randområden kan all
ha överraskande och heterogena lagerföljder.

10.36

ORGANISKA JORDARTER, TORV

Inom kartbladet finns inga större områden med organisk jord.
Inslagen av gyttja i den postglaciala leran har berörts i
avsnitt 10.35. Om mindre kärr och torvområden funnits så är
dessa nu bortgrävda vid byggenskapen för staden. I Stadssko
gen finns dock lokala sanka partier med organisk jord i de
övre lagren. (I kartans SV-del).

10.4

UNOERGRUNDENS MORFOLOGI

Vid beskrivningen i föregående avsnitt 10.31 - 10.36 av jord
arternas utbredning och mäktigheter har undergrundens mor
fologi också framträtt. Kapitel 10.4 kan därför göras som en
sammanfattning av hur jord och bergs former ser ut under
markytan. Endast berg och grusåsen behandlas eftersom
moränen inte har några större egenformer i undergrunden.

BERGGRRUNDEN

Uppsalatraktens till stora delar plana topografi ger inga
anvisningar om att det underlagrande berget innehåller höjd
skillnader på mer än 100 m. Urberget har emellertid under
vissa geologiska perioder utsatts för rörelser och nötning
som skulpterat ut de djupa dalgångarna i Fyrisåns, Sävjaåns
och Jumkilsåns bäcken.
Sedan jorddjupen i stort klarlagts inom Uppsala med den in
genjörsgeologiska kartan framträder dalgångar och lokala
sänkor tydligt. Under Fyrisån och parallellt med grusåsen
går en mjukt formad berg-dalgång i N-S från övre Föret (och
söder därom) upp mot Gamla Uppsala. Nedsänkningen är mellan
80 - 120 m i f6rhållande till omgivande flacka och plana
bergommråden. Dalgångens bredd är ca 1000 - 1500 m.
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Den västra sidan har en berglutning på 1:3 a 1:2 (ca 18 27°)
betydligt flackare med lutningar på 5 10°.
medan den östra
Utseendet beskrivs närmare i profil och sektionsritningarna
som skär vinkel
över dalgången. Profil 8-B och Princip·
sektionen
samma snitt i undergrunden men ritade med olika
skalor. Sektionen ger en skalriktig bild av berggrundens
morfologi som visar dess väl avrundade former. Profilerna
med förs
ld skala måste
med analys och försiktighet.
Data från säkra borrningar
11 berg eller seismiska sonde
ringar finns inte alls i den omfattning som i de lösa jord
lagerföljderna är undersökta. Bergtopografin har därför en
större osäkerhet än jordlagergränserna men i stora drag bör
bergnivåerna ha det utseende som visas i profilerna. Under
ex. Slottet och Carolina kan berget alternativt nå den höjd
som sträckats in i profil B och sektion 3 och 4. Nivåerna
finns antydda i Sidenvall 1970, VBB 1979 och SGU Karta Ah5
1983.
Bergnivåerna grundar sig
en sammanställning från Uppsala
Gatukontor 1970 av främst hejarborrningar. Få punkter finns
i dessa områden och ofta stannar hejarborren på sten och
block i grusåsen med falska bergnivåer som resultat.
En markant bergrygg löper några meter under lerlagren mellan
HÖganäshöjden, Vaksala torg och Boländerna. Den är utmärkt
med en 5-meters djupkurva på kartan och syns i profil B-B
och sektion 2-3 4 under ex. Salagatan. En liknande bergrygg
löper från Löten och norrut upp mot Gamla Uppsala. Den berg
topografin döljs dock av ca 10 m lera men några moränbackar
anvisar läget.
Sävjaåns och Jumkils dalgångar är mindre kända vad gäller
bergnivåernas lägen. Pålningar i Librobäck har dock drivits
till 50 mutan stopp varför man får antaga att under lermäk
tigheten på 40 m finns glacifluvialt material från någon
dold isälvsavlagring.
I övrigt har berggrundstopografin under jordlagren i Uppsala
samma både småbrutna och mera flacka utseende som berg
partierna i dagen uppvisar. (Se vidare kapitel 11).

GRUSÅSEN

Rullstensåsen är avlagrad i Fyrisdalgången och på dess sidor
som närmare beskrives i kapitel 10.33 och 10.34. På västra
sidan är den uppkastad på dalgångens bergskant. Asen ligger
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sidan är den uppkastad på dalgångens bergskant. Asen ligger
där bitvis som en platå av sand och grus men har också långa
partier med ryggform och åskullar. Dessa fortsätter vanligen
med samma lutning ned under lerlagren. (Rasvinkel 25
35°).
Grusås och sandkullar finns under lerlagren och som framträder genom lerdjupskurvorna.
Dragarbrunn, Luthagen och
i Librobäck finns de större ackumulationerna. Med kännedom
om att isavsmältningen skedde med ca 250 m/år så borde
finnas möjligheten att spåra ännu flera dolda åskullar där
grusåsen ligger djupt under lerlagren i centrala staden.
I övrigt visar sektioner och profiler
detaljutseende av
grusåsen och sandområdenas form och mäktighet.

10.5

GRUNDVATTEN

Grundvattenbildningen inom
område är bl a beroende
av genomsläppligheten i jordlagren och terrängens lutnings
förhållanden. Topografin leder nederbörden mot dalgångarna
där stora mängder rinner bort i vattendragen. I lerområdet
som täcker ca 80 % av arealen kan en mindre infiltration ske
bara i uppsprucken torrskorpelera som står i förbindelse
med vattenförande lager (friktionsjord). Den huvudsakliga
infiltrationen sker därför i sand och moränområden samt
direkt på grusåsen.
Grundvattentillgångar och balanser inom Uppsala tätort redo
visas i Sidenvall (1970) och VBB (1979). En översikt förre
gionen/länet finns i SGU Ah 5 (1983). Grusåsen och vatten
förande lager i botten av dalgångarna svarar för den stora
regionala transporten av grundvatten från norr mot söder
till Mälaren. Utan den konstgjorda infiltrationen för Uppsa
las vattenförsörjning skulle en fortgående sänkning av
grundvattenytan ske och på sikt även grundvattenbrist.
I de nämnda utredningarna finns angivet GW-nivåer för delom
råden främst i anslutning till åsen. I geoundersökningen
görs ibland korttidsobservationer av grundvattenytor genom
mätning i provtagningshål eller i nedslagna rör. Dessa uppgifter och SGU:s kurvor har använts
grundvattenytan som
lagts in på profiler och sektioner
den ingenjörsgeologiska kartan.
Grundvattnet har en gradient
N tills mellan ex Libro
bäck och Kungsängen från nivån
till +1,5. I tvärled upp
mot höjderna vid Boländerna och Gränby stiger grundvattenni-
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Ku.1:i::.c.-~,;::::.; u.il.,'

GEOTEKN:SK ÖVERSIKT

En ingenjörsgeologisk karta med profiler har sitt stora an
vändningsområde i tekniska sammanhang för planering och som
översikt vilket angivits i tabell 4.1. För att kunna till
lämpa den information som kartan innehåller krävs en allmän
kunskap om jord, berg och vatten. Karta och profiler ersät
ter dock inte normala geotekniska undersökningar på några
nivåer. Den avser i första hand att beskriva en sammanvägd
syn på de geologiska och tekniska markförhållandena. Kartan
ger den första geoinformationen om ett område eller lokal
plats (som i en del fall kan vara tillräcklig för vissa

Geoteknisltt sakkmmigt: :-n:r(~e ir,•;.,; hti dH;r;: r:ccr,;_ell!. uH:d att
tolka kartans od1 prori1erna5 2.ni. r;rmation oeh ,;xöro .:::n värde·
ring av lllö5ligheta i u:s1t~:-:, krntsättn ing r :c.::: grundlågg·ning, sättn.ingsöverslag n· rn.. For
;-,,,c.S:r1r,c.1c Kn.::; det
vara befogat att •;ie: ,::-,: ,;,,u_ i:
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komplettering till den mera allmänna beskrivning som givits
i kapitel 10.3.
RÖTT betecknar berg i dagen på kartan och bergprofilen i sek

tionerna. Bergterrängen är inte kraftigt kuperad varför mar
ken får ses som god byggnadsgrund. Urberget av granit och
leptit kan dock vid djupa schakter visa sig innehålla kross
och svaghetszoner. Där krävs detaljundersökningar av den typ
som gjorts för Kraftvärmeverkets djupa bergschakter under
grundvattenytan.
BLÅTT anger morän som också är
byggnadsmark. Genom
sin siltiga karaktär kan "våta schakter" medföra flytjords
problem Moränens övre delar är vanligen ej så fast lagrade
vilket visar på att den är av typ "ytmorän". Närmare berget
finns dock bottenmoränen (pinnmo) med sonderingsmotstånd för
hejarborr på 100-150 slag/20 cm.

Figur 10.61.

Marksittningar utanf6r p~lad byggnad.

GRÖNT markerar åsens utbredning med sten, grus och sand
i en växellagring. Dessa jordlager är vanligen god byggnads
mark även om materialet ofta är löst lagrat. Marktypen kan
dock dölja lerlinser och lerkörtlar varför särskilt åssidorna
bör undersökas noga. Pålning i grusåsens mäktiga lager kan
vara besvärlig på grund av åskärnans sten och block med långa
pålar och ojämna längder som följd.
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Orl,\NG E a vser s,rndlaqren s om ar god och J.ättschaktad
byggnai!smark . Liksom i åsen mazte grundvattenytan beaktas
vid sch.~ktn.ing .
GJU betecknar .lera generellt som den dominerande j orrta:ct~n

i. IJpp,;;alaomrAde.·t . överst har 1,,ran t orrskorpekaralttär 1-2 m
och är därunder vanLgcn av l ös bes kaffenhe t. Skjuvhållf as t 
heten var.:.erar mellan ·r 5- 30 kPa. och vattenkvoten kan varo upp
till 100 % i elen gyttjiga leran. Vä rdenc\ blir sedan något
bä ttr.e mot djupBi:.. Leran tål lätt<\re byggenskap medan den
tyngi:·e ger siittningar so,n med för krav på pål grundläggning .
Le ran i dil., •;ångarna är vanlige11 normalkonsoliderad. För~t
vid yt t re bel a st n.i.ngar eller grum1vattensänkni.n,;; ( tryclmi vå)
uppkontm,n sättni.nga:, som kan bli O; 5-·l, 0 m, ut.bildade under
20-50 år. I den högre t errängen med var.vig lera kar, denna
vara överkon:ooHdera<'l . Sc1.nnolikt. är de öv-re lagren bortero 
de.ta(le ( avla;;tning J . En ny belastning av leran medför som
regel iv,g.~. siittningsprobl em.

Figur ID. Il.

Ris i Fyris •n.
Spunt och dragst~g avrost~d~ .

Nåq ra potent iella skredomratlcn f i.ins .i.nte i Uppsala . I den
lösa leran kräver be las tningar. , scha.J;tdjup etc dock att
spant används i djupare schakter.
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FYLLNINGAR anges med streckraster. De mäktigaste gäller
återfyllning i gropar för täkter. Detta har gjorts ~ed
schaktmassor, rivningsrester, ofyndig lera mm varför dessa
områden har besvärliga grundläggningsförhållanden.
Inom det arkeologiska områäet i centrala delen av staden {år
1300-1650) finns en blandad fyilning av grus, trä, tegel,
brandrester m m. Den "svarta jorden• kan vara upp till 3-·4 m
mäktig och området är viktigt att känna till även i marktek
niska sammanhang. Områdena har ma.t:terats med orange färglin
je på kartan.

10.7

ÖVRIGT

I det omfattande källmaterialet beskrivet i kapitel 6.3 och
i bilagor finns ytterligare data av geologisk och teknisk
karaktär. En del observationer och reflexioner har gjorts
som inte kunnat föras in under rubrikerna i kapitel 10.310.6. De har tagits upp i det följande som en serie note
ringar och frågeställningar.
"Fasta botten"

Begreppet avser fastare lagrad jord under ex lera,
gyttja och torv. Det är också förknippat med var i
lagerföljden respektive sonderingsborrning får sitt
stopp. Genom olika borrmetoder med sticksond, vikt ..
sond, trycksond, slagborr, hejarborr, jord-bergborr
så varierar •tast botten" i sand, grus, sten och
morän.
Kyrkogårdar och arkeologiska områden

Dessa områden är till stor del fyllningsmark där den
primära geologiska lagerföljden är dold. På kartan
har de inte givits den streckade beteckningen för
"igenfyllt område". Redovisningen är densamma för
även alla bebyggda (och därmed uppfyllda) områden.
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Morän flottar

Stora drivisblock kunde vid istidens slutfas föra
med sig infruset moränmaterial som strandade i redan
sedimenterad lera. Dessa "fasta bottnar" och block
områden påträffas ibland vid pålning. Kända platser
är Celsiussksolan, Almqvist & Wiksell, Fyrislund,
Främre Luthagen och Johannesbäck.
Brant berggrund och f@st botten

Av profiler och sektioner ramgår att undergrunden i
stort inte har några branta lutningar även om djupen
uppgår till 100 m. Lokala tvära branter och hyllor
har dock påträffats längs Sturegatan på Luthagen.
Pålar kan där vara 10-15 m längre på NO-sidan jäm
fört med SV. (Släntberg förkastning?)
Från Höganäshöjden och mot NO till Kvarntorget är
djupen trappstegsformade från 0-30 m. Samma botten
relief finns från Vaksala torg ned mot Järnvägssta
tionen.
Fyrisdalgångens västra sida synes inte ha bergsidor
med större lutning än 30 max 40°. Generellt sett
borde undergrundens bergyta ha lokala rundhällar,
ryggar, branter mm som också kan ses för berget som
når upp i dagen.
Geijersdalen, söder om Ste~ Sture~onumentet

Denna är en postglacial genombrottsdal mellan åsens
väst-östsida. Den utsvallade sanden på östsidan lig
ger på 10 m mäktig lera.
fyrisåns läge i dalgången

Den djupa undergrunden och de mäktiga lerlagren är
en av orsakerna till Fyrisåns läge i terrängen. Dal
gångens lerfält var säkerligen horisontella efter
det att sedimentationen skett. Egensättningar i
leran har under några tusen år utbildat den ter
rängsvacka där Fyrisån sedan sökt sig fram. Med
sjunkande vattenytor och grundvattennivåer på ca 4 m
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från Vikingatiden har leran blivit 4 t/m tyngre
(Arcimedes princip). Denna "belastning" har givit
sättningar i storleken 50 cm för 10 m lera 120 cm
för 30 m lera och 200 cm för 50 m lera. Förhållandet
illustreras väl av sektioner och profiler.

Figur 10. 71.

Fyrisån i dalgångens 50 m djupa lerlager.
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DISKUSSIOH

11.1

ALLMÄNT

fJCH

VARDERING

Avhandlingens resultat och värderingar är på sätt och vis
framfört med kartans och profilernas utformning. I varje
kapitel har också en viss diskussion lagts in i den löpande
texten eftersom sammanhanget då klarare framgår och ej be
höver upprepas. Dessutom finns en form av slutsatser i ka
pitel 2 "Sammanfattning".
Ändå synes det nödvändigt att göra någon form av kommentarer
till varje kapitel även med risk för att upprepa redan fram
förda åsikter och synpunkter.

Bakgrund och nuläge för geovetenskaplig; kartor (Kap Jl

De geologiska kartorna är en basinformation men de bör
också mera närma sig flera användares behov genom att täcka
in även bebyggda områden. Arbetskartornas material och
skalor på 1:10000 är information som man borde kunna göra
mera av än att generalisera till 1:50000. Lagerföljden är
inte alltid lätt att förstå för en "lekman". Flera profiler
skulle vara värdefulla komplement till kartorna.
Geotekniska och ingenjörsmässiga samlade kartor över kommu
nerna finns bara på några f~ ställen i Sverige. Ofta har man
koncentrerat sig på delar av tätorten och främst där ex
ploateringar förberedes. En sammanställning över hela tätor··
ten med en kompromiss av kartans innehåll mellan geologi och
teknik skulle kunna vara den komplettering som den renodlade
geologiska karteringen behöver. Inforrnationsmängden på kar
tan måste dock begränsas och där får lokala förhållanden,
och kartans användningsområde styra. Ett sätt att öka data-
mängden är redovisning med flera versionerr men detta bör
komma som steg II när en första redovisning tagits fram.

En teknisk jordartskarta över Uppsala (Kap 43

För Uppsalas del har bristen på geologiskt kartmaterial
alltid funnits för den centrala delen på ca 1r5x2,5 km. Av
handlingen och den framtagna kartan hade kunnat koncentre
rats till detta område. Behovet av en storskalig karta med
bättre djupuppgifter fanns dock för hela tätorten som den
nya kartan alltså nära nog täcker in. En ny grundkarta gav
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också möjlighet till mer detaljerad redovisning som också
lätt kan konnekteras med kommunens alla olika kartversioner.
Ett 10-tal kategorier av nyttjare har identifierats. Kartan
ger inte detaljsvaren för alla deras behov. översikten är
dock tillräcklig i många sammanhang och den ger möjlighet
att bedöma risker, svårigheter och att planera för relevanta
geomässiga undersökningar.
Metodiken för framtagning styrs av målsättningen att till
största delen använda befintlig geo-information från hand-·
lingar i olika arkiv. 40 % av arbetet har bestått i in
venteringsinsatser och endast 10 % är nykartering. Den andra
hälften av arbetet har utgjorts av analys, redovisning och
beskrivning.

kartunderlag och källmaterial !~ap 5)

Inom tätorterna finns många olika karttyper som direkt eller
indirekt innehåller data med topografi, mark och vatten.
Allt från stadskartor i 1:10000 till mark- och byggnadsrit
ningar kan nyttjas beroende på behovet.
De befintliga geologiska kartorna Aa 199 och Ba 15 har vissa
brister som kanske mest har sin förklaring i kartskalorna
1:50000 och 1:20000. En hel del nya berghällar har upp
täckts och en större differentiering gjorts. Morä.mlarkerna
runt berghällarna har lokaliserats bättre utifrån grundkar
tan och odlingsgränserna. Grusåsens utsträckning kommer
tydligare fram främst genom borrningsresultaten. Sand- och
lerområdena i G:a Uppsala och södra Uppsala är mer detaljrikt
redovisade. Fyllnings- och täktområden har lagts in.
Såsom i de geologiska kartorna har inte differentierats mel
lan olika berggrundstyper, leror (svämlera, styv lera, mjä
lig lera, mellanlera, moig lättlera). Den varviga leran och
postglaciala leran har dock åtskilts i profilernas redovis
ning av lagerföljden.
Geotekniska undersökningar utgör den stora delen av källma
terialet. Befintliga data finns också från byggande och an
läggning. Där kan man hitta specialuppgifter men de är ofta
sämre dokumenterade. De geotekniska metoderna och redovis
ningarna har förändrats en del under åren 1930-,1980, För att
rätt kunna tolka frä::.tst sonderingarn2. må.ste rr",.~: :\'.änna till
utvecklingen och kunna transformera resultaten för avsett
informatinsbehov. I nuvarande former kan det cm vara för
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fackspecialiserade med symboler och beteckningssätt och har
ibland en kryptisk karaktär som skymmer helheten. Geologers
naturligtvis
och geoteknikers olika jordartsindelning
inte heller bra.

Arkiv och källstudier i

G)

Källmaterialet är spritt på många arkiv och en central sam
ling och register av dessa skulle underlätta inventeringar
na. Lägesdata skulle behöva vara mera stringenta, där sär
skilt lokalisering av äldre undersökningar kan ge problem.
Beräkningen av mängden geotekniska handlingar, sonderings
och provtagningspunkter är överslagsmässig och gjord för att
påvisa källmaterialet som en resurs. Det "ekonomiska nuvär
det" av materialet är förvånansvärt stort med sina ca 100
Mkr och det är en betydande kapitalförstöring att inte
försöka utnyttja resursen.
Pålningsdata har främst använts för att kontrollera sonde
ringsstopp/pålstopp och därmed en uppfattning om "fasta
bottens" karaktär och "bergfritt djup". Kalkylen över anta
let slagna pålar i Uppsala vill endast visa på storleksord
ningen av det källmaterial som där finns.
Som sammanfattning av källmaterialet kan anges
-

För sonderingarna krävs metod- och tolkningsvana för att
rätt kunna förstå resultaten.
Provtagningar och provgropar ger den bästa geologiska in
formationen.

-

Tolkade geotekniska kartor underlättar "arkivborrningen•.
Pålning ger en god bild av undergrundens morfologi.

-

Geo-utlåtanden

Geodata-bank (

ett bra

7)

Efter ca 10 års diskussion och mognad har några kommuner
startat en uppbyggnad av rubricerade. En alltför ambitiös
målsättning kan ekonomiskt och resursmässigt vara ett problem. I första hand bör man satsa
en datab.::mk med ett re··
gister över alla geohandlingar. Nästa steg kan bli att de
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samlas centralt och att man senare lagrar in vissa data i
banken. Nyckelfrågorna är datafångsten och huvudmannaskapet.

Ny

ytJordkartering (Kap 0)

Kommentarer ges under kapitel 5.

Geologisk översikt av Uppsalatrakten (Kap 9)

Med det mer detaljerade utseendet av undergrunden som nu
taqits fram borde bl a slutstadiet av isavsmä.ltningen kunna
beskrivas bättre. Den bör ha påverkats starkt av berggrun
dens ryggar och dalar. (Se vidare kapitel 12).

Beskrivning till karta och profiler (Kap 101

Kartan och profilerna kompletterar varandra. Effekten av en
förställd skala i profilerna är påtaglig när man jämför med
en linjär skala i 1:1.

Bergrundens morfologi visar på att höjdskillnader upp till
140 m finns i området (profilen under Slottet). Bergets lut
ningar är i stora drag som mest 1:2 och sänkan i Fyrisåns
dalgång ser ut som en "flodfåra". Något intryck av "törkast
ning" ger inte reliefen. Sprickor och svaghetszoner bör dock
finnas i berget som närmare orsak
11 dalgångens uterode
ring. På den västra sidan av dalgången finns få bestämningar
av bergläget. En alternativ bergkonfiguration har visats i
profil B B. Den ändrar inte undergrundens principiella ut
seende och är grundat
hejarsonderingar och en enstaka
seismik profil från Sidenvall 1970 och VBB 1979. Det bör
dock påpekas att lokalt har påträffats tvära branter längs
Sturegatan
Luthagen.
Moränens mäktighet under leran är 2-6 m. Vid Vaksala torg finns
det på bergryggen större mäktigheter och under Celsiusskolan
är moränen 5-10 m och blackig.

Grusåsens växlande morfologi finns också under lerlagren med
ryggar oc~ kullar. Profilen har sin grund i årsvariationerna
hos isälven som transporterade materialet, men även svall
ningen har påverkat åsens slutliga form. Asens utbredning i
dalgången är 3 4 gånger den synliga och beror på glacial
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stadiets sista fas. Sandfälten på västra sidan ligger delvis
under varvig lera och är därför primärt avlagrade under is
tiden. I Jumkilsåns och Sävjaåns dalgångar återfinns minst
10 m glacifluvialt material i botten. Det är en normal lager
följd i sådana glaciala dräneringsdalar.

Leran täcker ca 80 % av kartbilden och den fyller ut och jämnar
undergrundens svackor och dalgångar. Mäktigheterna på upp till
80 m gör att lervolymen utgör minst 60 % av områdets totala
jordlagermängder. Ett överslag visar också på att fördelningen
mellan den varviga leran och postglaciala leran är ca 60/40 %.
En mer geologisk finindelning av leran har inte gjorts i
denna inventering. De 4000 provtagningshålen innehåller dock
data för sådana studier och källmaterialet är en kunskaps
resurs. Flera lerkörtlar torde finnas i åsen och särskilt
efter dess sidor. De som nu framkommit har upptäckts vid
borrningar, som dock inte förekommer så allmänt i grusåsen.
I tekniska sammanhang behärskar man väl den lösa och djupa
lerundergrunden. Pålning och beaktande av sättningarna sä
kerställer byggnadens goda bestånd. Skred och rasrisker
finns bara vid större schakter.

Grundvattnets sammanhängande regionala nivåer är inte klar
lagda i varken Sidenvalls utredning 1970, VBB:s 1979 eller
SGU:s 1983. I det geotekniska arkivmaterialet finns dock
observationsrör som anger nivåerna i SV-delen till +20 å +25.
Detta pekar på en avskärande bergsrygg i åsen från Slottet
och söderut som ger en avskild grundvattenyta eller möjliggör
en lång och kraftig gradient ned mot centrala stadens nivåer
på +3/+6. Grundvattnets trycknivåer i lerlagren har också påta
lats och deras inverkan på lersättningarna. Utdräneringen i
äldre grundläggningar har inte direkt med grundvattnet att
göra. Det är snarare en fråga om vattenbalans i de övre mark··
lagren/lerschakterna.
Slutligen en kommentar till egensättningarna i leran sedan
den på 1000-talet började sticka upp ur vattnet. Tyngden
blev då större (Arcimedes princip) och sättningar upp till
ca 2 m har utbildats sedan den tiden i dalgångarnas djupa
delar. Detta borde beaktas vid landhöjningsdiskussioner, ar~·
keologiska gränsdragningar mm.
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11.2

GEOLOGI CONTRA GEOTEKNIK

Kvartärgeologin är nära 100 år äldre som vetenskaplig dicip
lin i jämförelse med geoteknikens mera ingenjörsmässiga
start på 1920-30-talet. De grundläggande kunskaperna om jord
och berg är alltså framtagna av geologerna medan geotekniker
och byggare stått för markens tekniska användning och som en
naturresurs. Kunskaperna om geologin har med tiden därför
blivit ett växelspel mellan de två geo-diciplinerna, vilket
för övrigt är en av målsättningarna med föreliggande avhand
ling.
som särskilt viktig, geologisk kunskap för geotekniker kan
anges följande delvis hämtat ur Bjurström 1967:
Lagerföljden anger i princip vilka formationer som är att
vänta i en profil.
Jordartsbildningen före, under och efter glacialperioden
anger med sin genes möjliga geologiska lagerföljder.
-

Skredfarlighet är bl a kopplad till leror avsatta i salt
vatten.
Genom transgressioner kan organiskt material och lera
finnas under "glaciala lager" som sand och mo.
över HK finns lera endast i undantagsfall vid någon
isdämd sjö från landisens avsmältning.
Landhöjningen måste beaktas vid byggande och kan påverka
markstabiliteten.
svallningssidorna på en rullstensås eller moränsluttning
kan täcka stora lerlinser.
Sk moränflottar är vanliga i Mälardalen och kan vilsele
da bedömningen av "fast botten".
Glaciallera i dagen är ofta överkonsoliderad pga att
vissa lager av denna är borteroderad och bildat post
glacial lera. Viktminskningen har man till godo för be·
lastning utan att sättningar uppstår.
Jordarternas formelement avslöjar också en del om geolo
gin (åsar, dalar, delta mm).
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Geoteknikern baserar sitt kunnande i högre grad på borrning
ar, provtagningar och erfarenheterna från att bygga i och
resursutnyttja marken. Från denna verksamhet borde geologer
na vara intresserade av följande.
-

Undergrundens egenformer och lagerföljdens geometriska
utseende.

-

Jordlagrens kornfördelning och fasthet.

-

Fukt- och vatteninnehåll med

-

Grundvattensituationen, provpumpningar.

-

över- eller underkonsoliderade lerlager tydande på för
ändringar i belastningar (egenvikt).

-

Detaljerad lagerföljd i kontinuerliga jordprov.

-

Geotekniska kartor och markbeskrivningar.

-

Seismiska data om undergrunden.

-

Schakt, spont, pålning och grundförstärkning är detalje
rad men svårfångad information.

torrskorpehorisonter.

Sammanfattningsvis kan konstateras att geologin inte bara är
en intressant ram kring de tekniska frågeställningarna. Geo
teknikern å sin sida kan bidraga med kunskaper främst om
geologins 3:e dimension, djupförhållandena.
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12

FORTSATT ARBETE. PROBLEM

12.1

GEOTEKNISKA O~~ÅOET

En karta kan ses som ögonblickets bild av den verklighet som
ska beskrivas. Geologiska processerna är dock så långsamma
att beskrivningen borde vara tidlös med enbart det perspek
tivet. Kunskaperna ökar ständigt baserat på att mer och ny
information kommer fram. Därför finns behovet alltid att
förbättra, revidera och ompröva dokumentationen. Kanske
flera versioner kan vara aktuella.
När det gäller ingenjörsgeologisl\:a kartor är ändå det vikti
gaste att de arbetas fram och utges. De vänder sig direkt mot
ett behov och användning i alla tätorter. Kommunerna borde ha
ett huvudansvar i denna informa tians
inom Kommun··
förbundet (1985) med ISOK-verksamheten är kanske den hjälp som
behövs för att starta en mer allmän kartering och utgivning.
Statliga organ som SGU och SGI borde också kunna medverka i
processens olika skeenden.
Den stora mängden passivt arkivaaterial av geo-mässig karaktär
borde aktiveras och återanvändas i högre grad. I några kom
muner har arbete med geodatabanker påbörjats. Ett första vär
defullt steg kan vara ett enkelt geodata-register över alla
akter/ärenden. Senare kan de samlas i ett centralt pappersar
kiv och vissa data kan t o m lagras in i databasen. Insam··
lingen av register och data är huvudfrågor liksom ansvarigt
organ.
Föreliggande karta är en översikt och i några cent+ala dela.i:
av Uppsala vore det intressant att beskriva förhållandena i
detalj. En 1: 2000·-dels karta med Domkyrkan i centrum skulle
fånga upp den mycket varierande och djupa lagerföljden kring
grusåsen, lersänkan, bergryggar mm.
Kartan i
bebyggda
ca 10x14
mark och

1:10000 skulle också behöva utökas att omfatta alla
områden inom Uppsala tätort täckande en area av
km. Då föreligger den kompletta bilden av kommunens
grundförhållanden.

En grundvattenkarta baserad på ett observationsnät är ett annat
önskemål för framtiden. Undermarksbyggande och PBL ökar kraven
på att känna till nuläget och förändringarna. Kopplingen till
sättningar i lerlagren
ett annat motiv.
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Grundläggningskartering enligt den modell som gjorts
i Stockholm är en viktig förebyggande kontroll av den äldre
bebyggelsens status. I riskzonen är alltid de trägrundlagda
husen med rustbäddar och träpålar.

12.2

GEOLOGISKA FRÅGOR

Bergmorfologin i de djupa dalgångarna är i stora drag
känd. Ytterligare forskning för att leta efter flera spår av
de osäkra förkastningarna behövs. Bergnivåkartan i SGU:s Ah 5
1983 bör kunna göras tydligare. Den är också i för hög grad
baserad på hejarsonderingar som inte alltid når ned till
bergytan.
Västra sidan av Fyrisåns dalgång lutar inte mer än 1:2 som
framgår av figur 12.21 vilket inte talar för att någon
verklig förkastning skett där. Bergkrönet/hyllans höjdläge
under åsen är osäker och den styr och förklarar grundvatten
nivåerna på båda sidor om grusåsen.
Där Fyrisån tvärar över grusåsen vid Kvarnfallet är lagerfölj
den dåligt känd. En åsrygg kan gå fram mellan Domkyrkokullen
och Sandbacken som gör att Fyrisån där har kontakt med åsen
och dess grundvatten. En stenkappa i åbotten nedanför Kvarn
fallet tyder på detta. Borrningar krävs för att reda ut
denna intressanta å/åskorsning.
Med de stora dragen kända i undergrundens/bergets morfologi
borde istidens avsmältning bättre kunna beskrivas. De djupa
sänkorna under Fyrisån, Jumkilsån och Sävjaån måste ha på
verkat isströmmar, iskalvning, isälvar mm och därmed också
jordartsbildningen 1 avlagringarnas mäktighet och läge.
En annan klassisk kvartärgeologisk fråga är: Var koner all
lera ifrån?. Lerpartiklarna är ju inte en krossprodukt i
fraktionsserien efter mjäla/silt utan har ett stort ursprung
i vittringen av olika mineral. Med kännedom om den varviga
och postglaciala lerans volymer borde vissa massbalanser
kunna göras över Uppsalatrakten, I analogi med detta kan man
undra över åsmaterialets volymmässiga härstamning om det
enbart är från tvättad och transporterad morän i dalgångar-·
nas närhet. De mäktiga sandlagren från Kåbo till Rosendal är
knappast svallprodukter från grusåsen. Var ligger då den
stora mängden av ursvallat modermaterial med block, sten,
grus? Inte på Kronåsen öster därom i varje fall!
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13

SUMHARY

The characteristic features of Uppsala's topography and
geology are the vast flat clay plains towards the urban area
and the gravel esker with their ridges and hills running in
a north-south direction through the city. Firm ground cha
racterized by a rock and moraine terrain stretches over the
outskirts of the city. There the landscape is more rugged.
The latest major geological proc~ 2::; was the Ice Age, which
came toan end some 10,000 years aga. Glacial types of soil 1
such as moraine, sand, gravel eskers, and varved clay were
formed at that time. Land elevations and wave washes partly
transformed and transported the soils exposing the typical
smoothed and rounded rock-faces of the region. The rock type
is about 1.7 billion years old, and the tectonic geological
movements during the Ice Ages have subsequently both streng
thened and levelled its relief.
The first geological rnaps of Uppsala were produced at the
Geological Survey of sweden as early as the 1860s by Stolpe
and Erdman. The main geological features became relatively
well known at that time. The maps were later updated in 1956
by Lundqvist and in 1958 by Hörner/Järnefors based on new
topographic information. These geological maps at scale 1:50
000 provide both a good overall anda detailed picture, but
emphasize scientific information and documentation.
However, to be able to make a wider general and more practi
cal use of these maps 1 the following still remains to be done:
- Soil geology of built areas must be documented
- Information on soil strata and depths is only
approximately shown
- Ancient shore limits and archeaological sites are lacking
- Larger scale maps should be made of the urban areas
- The geological information should be generalized for the
different users
Several of the above mentioned requirements have been reali
zed over the last 10 years thanks to the production of so
called ~~- of certain parts of the ci ties, by
a few municipaliites, i.e. Stockholm, Linköping 1 Karlstad.
Applied research was conducted at Chalmers University of Te
chnology pertaining to the documentation and use of so
called engineering geological maps. However, the level of
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ambition for these maps is often set high, anda wider ap
plication and production has not ensued in Sweden. Costs,
resources, interest and benefits are factors contributing to
the present state-of-the-art, which can be considered rather
passive.
Advanced ideas, of making use of some form of ~
to store, process and document the geotechnical conditions
of an urban area date back to the 1970s. The source material
for such a database can be all of the geotechnical surveys,
which are often stored away in many scattered archives and
forgotten. Soil explorations, piling, well-drilling provide
information that can be reused numerous times, if they are
known and simple to inventory. An experiment conducted in
Uppsala in 1973 to create a geodata bank has gotten some
real following, as such a bank was compiled in Linköping in
1986. A few municipalities have a computerized geo-register 1
whereas most have scattered and difficult-to-access archi
ves.
Borings were first carried out at the beginning of the 20th
century for water prospecting and later even for determining
required pile length. As early as 1905, AG Högbom drilled
107 min clay and sandat "Svandammen", which to date remains
a record in boring depth! With the growth of Uppsala and with
the aid of steadily modernized probing and sampling methods,
the subsurface of the city has becorne known. However, infor
mation on the soil strata and depth has remained local and
related to individual building projects, possibly to the
construction of an entire city block. The total picture has
been missing fora long time, and few persons have had areal
overview of the extent and depth of the soil layers.
A map is also a type of database. The rnain idea of the pre
sent dissertation is to demonstrate the production of an enn
based primarily on existing geodata
from the documents already referred to and from the various
scattered archives. Known geological conditions are the ba
sis for the map, but a new dimension is introduced in the
map documents as interest is focused on the subsurface. The
inner city area, previously not shown, will WJW be geologi
cally documented, and scale 1:10 1 000 is suitable and clear
for docurnentation and use in various contexts.
The objective, to compile an engineering geological map of
the urban area, can b~ grounded in many needs and of use for
different interest groups. It will necessarily therefore
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acquire a generalized character and its greatest contribu
tion will perhaps be in the overview it provides on soil,
rock, and groundwater conditions. In many contexts, there is
a need fora preliminary assessment of the ground conditions
in a particular area. Sometimes, authorities, utilities,
public works departments, and other institutions have to
survey large areas for planning or zoning purposes, to
tackle environmental issues, or to fulfill educational
needs, etc. Users and areas of application can be summarized
as follows:

BUILDING OWNER, DEVELOPER

Site selection, preliminary
design, ground tests

TECHNICAL CITY DEPARTMENTS

Traffic routes, pipes, master
plans, land development

MUNICIPAL AUTHORITIES

Building permits, building
code, risk zones,
ground/environmental issues,
land use

ENGINEERS/DESIGNERS

Geotechnical overview, cost
estimate

CONTRACTORS

Foundation designs, escavated
soil handling, soil material
resources

SCIENCE/SCHOOLS

Up-to-date engineering geolo
gical map and 3-dimensional
description

GENERAL PUBLIC

Information. A ground to stand on

The map has been produced by making an inventory of the tech
nical geo-source material, new mapping, analysis-compilation
and description.
The source material surveyed has largely been made up of
geotechnical surveys (so-called soil explorations). Good
sources of information/archives are the local building
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board, department of public works, geotechnical consulting
firms (primarily Bjerking Ingenjörsbyrå AB). Geotechnical
information can be found in 4,000 official documents/files
in municipal offices and private archives. Roughly calcula
ted, these contain 80,000 boreholes and 4,000 sampling
points. The present market value of these, including docu
mentation and reports-analysis-assessments is approximately
SEK 110 million. The 70,000 - 100,000 wood and concrete
piles driven all over the city throughout the years for same
500 - 700 buildings, can also be added as potential source
material.
The engineering geological map documents consist primarily
of three parts, printed in color on a sheet 594 x 841 mm.
The map encompasses an area of approx. 6 x 8 km.
1.

MAP

2.
3.

PROFILES A-B-C
SECTION

1; 10 I 000
1:500/10,000
1:2,000

In addition, there
a black and white version of these
maps, reduced to 297 x 420 mm format and with the following
contents
101
102
104

ENGINEERING GEOLOGICAL MAP
SECTION 1-2-3
SECTION 4-5-6

SCALE 1:20,000
SCALE 1:1,000/20,000
SCALE 1:1,000/20,000

The profiles provide an extra dimension of the subsurface,
difficult to document solely in a map.
The clay plains of Uppsala provide a first impression of
being deposits over an even and flat subsurface. Around the
esker, the topography is more inclined and changing, and it
would be of geological interest to probe the ground there.
Having accomplished this over the entire city area through
probings and sampling, an underground landscape emerges with
a morphology other than that of the flat Uppsala plains.
There are level differences of more than 100 m between the
ridges and valley beds. Underground valleys extend under the
Fyris river, and under the shallow and long valley beds of
the Jurnkil and sävja rivers. The main features of Uppsala's
geology can be sumrnarized as follows:
The BEDROCK consists of the Archaean granite, and leptite
which are very old and bard crystalline rocks. The rock
becomes visible at the outskirts of the city, but there are
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also a few rock faces in the cent.er of town. The rock profi
les in the valley beds do not indicate the existence of any
big faults, as assumed in previous geological work. The deep
channel in the bedrock under the Fyris river valley however,
is probably caused by weak rock with cross zones and cracks,
which have abraded there.
MORAINE lies under all of the soil types except for the
center of the esker. Today, moraine becomes visible _primari
ly in the high parts of the terrain, and its depth usually
does not exceed 5 m. It is dense and usually has low water
permeability and constitutes good building ground.
The GRAVEL ESKER is one of the biggest in Sweden an~ extends
from Södertörn and up to the Gävle Bay. It is deposited in
the Fyris river's long valley bed and on the edge of the
bedrock under the Castle and Ulleråker. The esker consists
of sand, gravel 1 and stone with depths up to 60 rn. The hills
at the Tunåsen esker were the first points in the Uppsala
region to have penetrated above sea level 3,500 years BC. In
central Uppsala, the esker is covered by deep layers of
clay. Wave-washed glacifluvial deposits cover a number of
pockets of clay along the side of the esker (Uppsala Cathed
ral, Uppsala Hospital, Ulleråker, Uppsala Castle), which re
quires special measures for construction.
SAND STRATA are found in southwest Uppsala alongside the
esker. Depths of 10 - 20 rn can be found, and the sand also
lies under the clay from Kungsgärdet 1 southward towards Kå
bo-Rosendal. Sirnilarly to the esker, the sand areas consti
tute good building ground.
CLAY is Uppsala's dominant type of soil, covering 80% of the
area and consituting at least 60% of the entire soil volume.
The clay layers are exceptionally deep and depths of 100 m
can be found on Islandsbron. Other deep valleys are located
at Svartbäcken (60 m), Gamla Uppsalavägen (40 m) and Libro
bäck (40 ml. On top is the muddy, postglacial clay 1 overly
ing the varved clay below. The latter isa base for dating
the last phase of the Ice Age. The heavier buildings in the
city stand on piles, in older times on wood piles and from
1945 on concrete piles to solid bottom, oron so-called
floating piles at large depths of clay. Settlement in clay
is always a problem. On the other hand 1 risks of sliding are
negligible in Uppsala 1 with the exception of the riverbanks.
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LANDFILLS of various depths and contents are common in an
urban area and cover the natural layer of the soil. Land re
fillings have also been composed of clay pits in Ekeby, Soelund and Nyby, as well as previous gravel pits in Tuna
backar and Röbo.
In the oldest and most central parts of the city, there
a
archeaological layer of wood, traces of streets, brick, fire
remnants, etc. Since 1300, the "black soil" has accummulated
toa depth up to 4 m and its extent is marked on the rnap.
Building plans there are invariably accornpanied by requests
for archaological excavations.
The FYRIS river, with ÖVRE FÖRET lake are the present rem
nants of Littorina Sea in Uppsala. During the times of the
Vikings, the bay extended over Kungsängen to Kvarnfallet.
Since then, the land elevation has been approx. 5 m.
The Fyris river's location in the terrain, has its natural
explanation when considering the depths of the clay layers
in the Fyris valley bed. Settlement
greatest where depths
are highest. The waterways followed the path of the sunken
clay ground, which can also be observed in the valley beds
of Sävja and Jumkil rivers.
The GROUNDWATER's spring artery is the esker. Uppsala's
water supply is based on this resource, approx. 50% of which
is reinforced with artificial infiltration on the esker at
Tunåsen. It is important to maintain the groundwater pressu
re level in the clay layers to prevent and control sett
lement. The storm water around the wood piles must be main
tained in order to avoid decay and damage to the ground.

Finally, it should be stated that the dissertation has
touched upon questions and problems which require additional
research and investigation.
An important supplement to the map's geological information
would be to have a so-called groundwater network in the city
with pipes, where the levels could be monitored through the
years. A municipally organized data register of all of the
scattered various archives with geotechnical files would
substantially facilitate their reuse. The clay depths and
layering (soil strata) in the deep creeks of the Fyris river
are far from being known in deta . The inhornogeneities of
the esker and
extension below the clay layers have not
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been sufficiently determined. The morphology of the bedrock
is only drawn roughly with its deep valleys; but how high up
does the rock reach, for instance, beneath the Uppsala
Castle?
The valley beds of the Jumkil and Sävja rivers should theo
retically contain accummulations of gravel and sand, perhaps
even hidden eskers. One can also speculate whether the very
large clay volume in the Uppsala area originates from the
last Ice Age and its parent soil type 1 moraine, or whether a
mass balance in the region will indicate something else.
As a final word, we might pose the question: Which state/
municipal agency has the overall interest and responsibility
for engineering geological mapping - a ground to stand on in
the urban areas?
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Figur

FIGURE TEXTS IN SWEDISH/ENGLISH
3. 11

Del av geologiska kartbladet UPPSALA SGU Aa 199
Skala 1:50 000

Figure 3. 11

Part of the geological map of UPPSALA
Scale 1: 50 000

Figur

Del av jordartskarta över Uppsalatrakten
SGU Ba 15
Skala 1:20 000

3.12

Figure 3. 12

Part of a soil map of the Quaternary deposits in
the Uppsala region
Scale 1: 20 000

Figur

Del av Byggnadsgeologisk karta över Stockholm
Skala 1:10 000. Stockholms Fastighetskontor

3.21

Figure 3.21

Part of an engineering geological map
of the city of Stockh0lm
Scale 1: 10 000

Figur

Del av karta

3.22

Figure 3.22

Part of a geological - geotechnical map of the
Linköping municipality

Figur

3.23

Ingenjörsgeologisk karta över Halmstad
Ur Holmstrand 1981

Figure 3.23

Engineering geological map of Halmstad

Fiqur

Ur Halmstrand 1981

3.24

Figure 3.24

Engineering geological map of Ankeborg
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Tabell 4. 1

Nyttjare och användningsområden för en
ingenjörsgeologisk karta

Table

4.1

Users and areas of application for an
engineering geological map

Figur

4.31

Moment vid framtagning av ingenjörsgeologisk
karta över Uppsala

Figure 4,31

Flow diagram representing the work stages during
the production of an engineering geological map
of Uppsala

Figur

Del av planeringskarta/grundkarta
Skala 1:10 000. Lantmäteriverket

5.11

Figure 5.11

Part of a planning/basic map of Uppsala
Scale 1: 10 000

Figur

5.12

Exempel på orienteringskarta (arbetsunderlag)

Figure 5. 12

An example of a path-finding map (work-basis)

Figur

Beteckningar och redovisning av geotekniska
undersökningar. Del av SGF blad 1-4

5.31

Figure 5.31

Legends and report of soil explorations
(Part of SGF sheet 1-4)

Figur

Jordartsindelning, geologiskt och geotekniskt

5.32

Figure 5.32

Geological and geotechnical soil classification
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Tabell 6. 1

Källmaterial för ingenjörsgeologisk karta över
Uppsala tätort

Table

6. I

Source material for an engineering geological
map of the Uppsala urban area

Figur

6.11

Spant, schakt och pålning för KEMIKUM, Uppsala
En av många informationskällor

Figure 6.11

Sheet piling, excavation and pile driving at
KEMIKUM, Uppsala
One of several information sources

Figur

Del av inventeringskarta
Lerdjup i meter

6.21

Figure 6.21

Part of an inventory map
Clay depth in meters (ex 32)

Tabell 6. 31

Geotekniska undersökningar i Uppsala
Antal kvarter och handlingar inom kartområdet

Table 6.31

Soil explorations in Uppsala
Number of blocks and existing documents within
the map area

Tabell 6. 32

Geotekniska data i Uppsala
Antal undersökningspunkter och materialets
nuvärde 1988

Table

Geotechnical data on Uppsala
Number of soil exploration and borings and
present market value 1988

6. 32
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Tabell 6. 4

Uppskattning av antalet slagna pålar i
Uppsala 1930-1987

Table

6.4

Estimate of the number of piles driven in
Uppsala between 1930 and 1987

Figur

6.41

Varierande pållängder i Uppsala - ett bevis för
stora lokala skillnader i ufasta botten•

Figure 6.41

Varying pile lengths in Uppsala - a sign of
large local diffences in firm ground

Figur

Välordnat lokalt pappersarkiv med geohandlingar.
Med dessa i en geodatabank vore informations
värdet mångdubbelt större

7.1

Figure 7.1

Well organized local archives of geo-data docu
ments. Their information value would be many
times greater, were these included in a geo
databank

Figur

Insamlingsblankett för geotekniska data
Ur BFR R70:1973

7.2

Figure 7.2

A form for filing geotechnical data

Figur

Geotekniskt register i Nyköping

7.3

ster for Nyköping

Figure 7. 3

Geotechnical

Figur

Uppsalas geologiska karaktärsdrag - Lerslätten
och Grusåsen - en undergrund för stadens
historiska siluett

9.1

Figure 9. 1

The characteristic features of Uppsala 's geology
the clay plains and the gravel esker
the
substrata underlying the historical silhouelte
of Uppsala
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Figur

9.2

Rundhällar vid Rickomberga, direkt ur lerlagren

Figure 9.2

Rounded rock faces at Rickomberga emerging di
rectly from the clay deposits

Figur

9.3

En vision av den mäktiga landisen över Uppsalas
moderna siluett (i nivå upp till molnhöjden
ca 1.000 m)

Figure 9.3

A view of the enormous land ice over the modern
silhouette of Uppsala (up to the cloud level
about 1.000 m)

Figur

Grusåsen genom staden med släntlutningar på
25-35°

9.4

Figure 9. 4

The gravel esker running through the City at
slopes of 25-35°

Figur

De lösa och mäktiga lerlagren kräver omfattande
pålnings- och spontarbeten i Uppsala.
Undergrunden är något av en "geologisk berg- och
dalbana"

9.5

Figure 9.5

The saft and deep clay deposits in Uppsala
require extensi ve piling and sheeting work. The
subsurface may be characterized as an under
ground roller-coaster

Figur

Kungsängsleden skär genom grusåsen och tvärs
över Fyrisåns dalgång med 60 m lera sand och
grus

10.33

Figure 10.33

The inter-city road of Kungsängen cuts through
the esker and runs straight across the Fyris
river valley, which has deposits of 60 m af
clay, sand and gravel
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Figur

10.34

En sandöken på Uppsalaåsen vid schakt för
Akademiska Sjukhuset

Figure 10.34

A sand desert at the Uppsala esker at the time
of excavation of the University Hospital

Figur

Sättningsproblem i leran på Uppsalaslätten

10.35

Figure 10. 35

Settlement problems in the clay on the Uppsala
plain

Figur

Etappvis schakt/pålning i lös postglacial lera
i kv Sala, Uppsala

10.36

Figure 10.36

Step by step excavation and piling in saft
postglacial clay at the Sala block, Uppsala

Figur

Gamla vattenverket vid Islandsbron med 107 m
lera och sand, djupast i Uppsala

10.37

Figure 10.37

The previous water supply plant at the Island
bridge with a 107 m depth of clay and sand, the
deepest in Uppsala

Figur

Vanliga grundskador och marksättningar i
Uppsala (utdränering)

10.51

Figure 10.51

Common foundation damage and ground settlements
in Uppsala (drying out of the clay ground)
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Figur

10.52

Provgrop med test av röta i träpåle

Figure 10.52

Test pit for sampling the decay of a wood pile

Figur

Marksättningar utanför pålad byggnad

10. 61

Figure 10.61

Ground settlement outside a buildin.g standing
on piles

Figur

Skred i Fyrisån
Spant och dragstag avrostade

10.62

Figure 10.62

Land slide in the Fyris river
Corroded sheet piling and anchorage

Figur

Fyrisån i dalgångens 50 m djupa lerlager

10. 71

Figure 10. 71

The Fyris river valley bed with 50 m deep
clay deposits

Figur

Förkastning i berggrunden under Slottet?
En skalfråga vid uppritningen?

12.21

Figure 12.21

Fault in the bedrock under Uppsala Castle?
A question of the scale used in the drawings?
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Protokoll Over borrning å tom!_n: r 25 inom kv. si ·t Niklas i Uppsala.
(Kalmar Nation)
rkhöjd = + 11,30.

Borrhål nr. 1.
Matjord
Lerlager, (blålera)
Varvvis sand- och lerlager
Poröst sandlager
Pinnmolager

1.40

13,70 meter under markytan.
~arkhöjd = + 11,25.

Borrhål nr. 2.
Fyllningsmark
Lerlager (blålera
Poröst sandlager
Något fastare varvvis sand
och gruslager
Pinnmolager
Borrhål nr. 3.
Fyllningsmark
Lerlager (blålera)
Fast gruslager
Poröst sten- och gruslager
Lerlager
Varvvis sand- och lerlager
Något fastare sandlager
Pinnmolå.ger

c:a

oj 5()

rro+--v,,
-:,-::-: \t c::::Js~

13,
li50
it

meter under markytan.
Ma.rkhö jd

c:a

::::;

+ 11,14.

rneter
lf
9"95
oj
0

1,00
2,10
Il
1,25
15,95 meLer under markytan.

Borrhål nr, 4.
Grus fyllning
Lerlager (blålera)
Fast sandlager
Lösare gruslager
Lerlager
Fastare sandlager
Pinnmolager

Markhtijd = + 11, 14.
0930 meter
n
9,75
Il
0,30
Il
0,65
Il
2,00
2,so
"
15,80 meter under markytan.

Borrhål nr. 5,
Fyllningsmark
Lerlager /blålera/
Poröst sand- och gruslager
Stenlager (pinnmo)

Markhöjd = + 11, 33
2,00 meter
Il
11,90
Il
o, 50
14,40 meter under markytan.

c:a

Borrhål nr, 6.
Fyllningsmark
Lerlager (blålera)
Sandblandat lerlager
Poröst sandlager

Markböjd
c:a

1,00
139
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BIL 48
KV BRÄNNUGNEN, UPPSALA
Grundundersökning för Kraftvärmeverk 1969
(Utdrag från geotekniskt utlåtande)

De seismiska undersökningarna indikerar berggrund.stopografin inom
omrJdet. Denna visar i stort två höjdomraden - med berg i dagen ätskilda av en markant, djup dalsänka, ritning G 101. Från dal
sänkans mitt stupar berggrunde11 åt norr och s6der och övergär mot
norr i en kraftig svacka i iJ:.''·Jgrunden, Sv::1ckans djupaste parti
ligger p.4 -0 9 m uhy, dvs ca .I.6 m under befintlig mark. Med seis
miska profiler indikeras även bergkvalitet. Resultaten visar en
lång, sammanhängande, ca 10-15 m bred svaghetszon i områdets
västra del, (röd markering på ritning G 101). svaghetszonerna
uppvisar en låg seismisk hastighet, vilket är ett direkt mätt på
en dålig bergkvalitet, I anslutning till huvudsvaghetszonen upp
träder vidare berg av god till mindre god kvalitet (gul markering
på ritning G 101). övrigt berg inom området, frånsett en ev sam
manht!.ngande svaghetszon i de södra delarna, är av god till mycket
god kvalitet och bedöms icke kr~va någon omfattande förstärkning
före och under grundlMggningen.
ff

~OEd~oQd~rfn~eQ QC~ jo~dQrQv!a~n!n~e~ har visat att dalsfillkan och
svackorna är till ~vervägande delen fyllda av lera som närmast
bergytan skarpt överg~r i en sten- och blockrik, fast bottenmo
rän. Moränmäktigheten ~r störst, 3-4 m, på sluttningarna av ber
get, och minst, ca l rn i djupdelana.
~e h~dEoio~i~3 gngeEs~kE_i~g~rna har visat att en lokal grundvat
tensänkning går att .!stadkomma inom området, redan med relativt
blygsamma pumpanordningar.
KMrnborrningarna har inglttt som ett betydelsefullt led i under
stJkni.ngen ciiCdet gMllt att bedöma mi5jligheterna för en ev grund
läggning i el.ler i ;;mslutning t i l l huvuäsvaghetszonen. Trots en
mycket hög sprickfrekvens, stor vattenförlust vid provtryckning
samt en komplex bergartssammanst:Ittning har, i samråd med några av
landets ledande experter p~ injektering, kunnat fastställas att
zonen går att täta och fi5rstärka.

§_t9.t!l_0Er~i!}_g5!rna sammanlagt fem stycken, av vilka resultaten frän
fyra stycken nu föreligger har indikerat en stor variation i vat
tenmängd samt vattengenomslMpplighet i huvudsvaghetszonen. Fram
komna resultat har legat till grund för bedömningen av möjlighe
terna till en t!:3.tning av zonen med injektering,

BIL 49
NORRA LÖTEN, UPPSALA
Grundundersökning för bostadsbebyggelse

Geotekniska förhållanden
Det aktuella området utgöres i I:mvuäsa.k av tämligen plan åker
mark. Största niv~skillnaden uppgår till ca 3 m. Lfu!gst i nord
väst har tidigare uttagits le~a. Till viss del har dessa ler
täkter äterfyllts med fyllna(I:,:massor av dJlig kvalitet, såsom
byggnadsavfall, skrot mm.

Viktsonderingarna visar att de ursprungliga jordlagren utgöres av
lera med en mäktighet av mellan ca 1,5 och 25 m vilande på frik
tionsmaterial. De st6rsta lerdjupen förekom_mer i en centralt be
lägen nord-sydlig sänka i de fastare bottenlagren. Från denna
sänka avtar lerdjupen mot öster och väster. Lutningen av nämnda
bottenlager har inom vissa partier på ~mse sidor om sänkan be
dömts uppgJ till ca 1:6.
överst utgöres jordlagren av torrskorpelera med en mäktighet av
mellan ca 1 och 2 m. Mäktigheten är minst i områdets centrala de
lar och ökar mot de högre bel§gna partierna i öster och väster.
Torrskorpeleran är i vissa fall moig. Under torrskorpan följer
över större delen av området postglacial, stundtals något su.lfid
flMckig (gyttjig) lera" Den postglaciala leran har i områdets
centrala delar pJträffats ned till ca 4 å 5 m djup w1der mark
ytan. M~ktigheten avtar mot de h6gre belägna partierna i öster
och väster. I en provtagningspunkt (nr 13) inom höjdpartiet i
väster saknas dock helt nämnda lertyp.

På större djup följer varvig lera med en vattenhalt av ~PP till
50 å 60% och en lMgsta skjuvhållfasthet av ca 1,4 ton/m. Den
varviga leran är ofta mj~lig och moig.

KV HÖRNET, UPPSALA
Grundundersökning för radhus

Grundförhållai,den
Byggnadsområdet ligger pii västra sidan av U_ppsalaåsen, som i nor
ra delen av kvarteret Hörnet börjar överlagras av 1.era. Gårdsmar
ken bestc!r överst av 1-·2 m mäktiga. lager av fyllning. Jordlagren
är nu till stor del tjälade och en grov bedömning frän sonde
ringarna anvisar kulturrester, grus och sten. I norra delen föl
jer därpå kilformiga lager av sand innan större mäktighet av grov
friktionsjord påträffas. Dessa har tolkats som stenigt grus, ur
svallat under landhöjningen.
Grundvattennivån i kvarteret är belägen på minst 10 m djup.

Inom omradet har inte pJträffats n~gra partier med lera (linser,
körtlar), vilket aru1ars är vanligt i åsens utkanter och sidor.
Grundförhållandena är s.aledes fasta och goda med undantag av den
varierande fyllningen.

BIL 50
Redogörelse över grundförhållandena för Uppsala Domkyrka.

Resultat
De områden, inom vilka lera påträffats, har markerats på plan
ritningen nr 1. Även nivålinjer för lerlagrets underkant har
11:!-gts in.

W Kjellman har med ledning av borrningar utförda utanför bygg~nad;n bed~mt att ursprungl~gt avlagra~ lera inom de! aktuella
omrädet nadde upp till nivan ca +11. Over denna niva har senare
utspelats friktionsmaterial från den högre belägna åsen eller
utfyllts material i sambai.1d med k-yrkans uppförande. Nämnda nivå
stämmer i stort sett med de resultat som nu erhållits inom bygg
naden. Det synes icke osannolikt att den lera, som påträffats
på högre nivåer (upp till ca +13), kan utgöras av utfylld lera.
Det framgår härav att förekomsten av denna ytliga lera kan
vara lokal.
Den ursprungligt avlagrade leran når in under kyrkobyggnaden inom det
tidigare grundförstärkta partiet vid södra tornet, samt utmed norra fasa
den mellan tornet och norra ingången. Leran når som lägst ned till nivån
+6 a +7. Leran är fast och överkonsoliderad och har uppmätta skjuvhållfast
heter på mer än 3 ton/m 2 . Leran innehåller stundtals sand och grus.
Friktionsmaterialet under fyllning och förekommande lera utgöres
i huvudsak av sand och grus av fast till tämligen fast lagring.
Vid sonderingen har ofta noterats skikt i vilka neddrivningsmotståndet varit större. Det har bedömts att dessa ökade motstånd
som regel orsakas av enstaka större stenar eller av lager innehållande rikligt med sten. I flera fall har vid sonderingen
erhållits stopp mot block. Friktionsmaterialets mäktighet har
icke närmare undersökts. I en punkt kunde dock sonderas till
41 m djup.

BIL 51

13

Topografi

Det helt dominerande topografiska draget efter denna V stranddel av FyriPån
är det låglänta sankängs- och strandkärrsområdet. Detta framgår också av bi
laga 4, flygfoto över området i skala 1:6000 från 7/5 1969. Partiet har en
utsträckning i N-S av ca 800 m och en bredd av 80-200 m räknat från åstrun
den.
Växtbältet utgöres av en tuvig mark och är vid vattenstånd upp till MVY
(~;+0,60) gångbart. Jättegröe och starrartcr dominerar vegetationen,som
finns utförligare beskriven i /2/. Ett sankare våtare parti finns utanför
Liljekonvaljholmen med en mer kärr- och vassbetonad växtkaraktär. Ytvatten
leds där ut från holmen i två diken och möjligen läcker grundvatten också
ut ur åsen där.
Uppsnlaåsen är i denna region täckt av mäktiga lerlager och träder i dagen
endast i form av de låga åskullarna Alholmen och Ko.ninholmnrna scS!.Illt den hög
re Liljekonvaljeholmen,
V or:1 Sunnerstaåsen ligger den avsnörda sjön Sunnerstaviken, som närmare be
skrives i del 2. Växtbältet som skiljer sjön från Fyrisån 1 har en medelnivå
ev ca +0,80 varför det översvämmas vid varje vårflod och ible.nd även vid
höstens högvattenstånd. Lanchöjningen och scdimentationen av svämlera och
gyttja har de sista 30-40 åren bildat detta näs. På kartor från 1930-talet
visas sjön som en vik av Fyrisån.
14

Geotekniska förhållanden

Unier växtmat-ron och det höghumifierade torvskiktet finns 12-20 m mäktiga .
l~ger av olika sediment. Överst består jordarterna av sväm.lera med organisk
inblandning. Leran är mycket lös och övergår på djupet successivt till ren
gyttja och gyttjelera. Den

undre delen av J!eran torde vara varvig och de!1

underlagro.s av sorterct åsmaterial som sand och grus.
Som Ko.ni!lholmarna är mäktigheten av de kohesionära jordarterna mindre och
uppgår till 2-5 m i nl tcrnativn sträclmingcn 3 mot Liljckonvnljholmcn. Den
något högre topogro.fin antyder där också åskullar i undergrunden näro. I!lark
yto.n.
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