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:1 Allmänt
Geologi är läran om jordklotets uppbyggnad och

sammansättning. Geologin omfattar också den

historiska utvecklingen samt de resultat som erhål-

lits genom olika processers verksamhet på och i

jordklotet.

Sveriges geologi uppbyggs av en äldsta del,

urberget. Detta bildades för mer än 600 miljoner

år sedan. Därefter följde en lång period när sedi-

ment och rester av organismer avlagrades i hav

och sjöar. Dessa omvandlades och förstenades

till sedimentära bergarter. Under den yngsta pe-

rioden i den geologiska tidsskalan uppkom land

isar med varierande utbredning. Denna period,

kvartär, kännetecknas av en mer eller mindre in

tensiv påverkan av landisama på urberget och den

sedimentära berggrunden. De flesta jordarter ut

gör idag tydliga bevis på den senaste landisens

aktivitet.

:2 Mineral
:21 Kristallsystem

Mineral är i allmänhet fasta element, som bygger

upp jordskorpan. De utgörs främst av oorganis

ka, kemiska föreningar men kan även finnas i

form av rena grundämnen eller legeringar. Ca

2 000 mineral är kända men endast ett hundratal

av dem är vanliga.

Praktiskt taget alla mineral är kristallina. Kris

taller är fasta kroppar, som karakteriseras av ord

nad, inre uppbyggnad (struktur) och mer eller
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Berggrundsdeformationer (tektonik)

Sveriges berggrund

Sveriges jordarter

mindre regelbundna begränsningsplan. Vid be

skrivning av olika kristaller används de tre sym

metrielementen. Dessa är symmetricentrum, sym-
metriplan och symmetriaxel. Symmetriaxeln eller

vridaxeln är det viktigaste symmetrielementet.

Genom att vrida kristallen kring en av dess axlar

observeras hur många gånger kristallens ur

sprungliga position hamnar i identiska lägen.

Kristallens talighet erhålls. Figur :21a ger exem

pel på olika talighet hos en kubisk kristall.

Kristallerna indelas i sju kristallsystem, figur

:215. I figuren illustreras även några typiska mi

neral inom varje system. Mineralexemplen är ide

aliskt utbildade kristaller. I naturen förekommer

sällan sådana renodlade former. Icke fullt ut

vecklade kristaller eller skeva kristaller är vanli

gare.

 

Figur G02 :21: Talighet hos en kubisk kristall

A. Fyrtalig vridaxel

B. Tvåtalig vridaxel

C. Tretalig vridaxel
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Kristallsystem Exempel

Kubiska systemet

4 st 3-taliga sym axlar Flusspat Granat Svavelkis

Tetragonala systemet .»

V

1 st 4-talig sym axel Zirkon

Hexagonala systemegt

En

_,

1 st 6 talig sym axel Apatit

 

 

Trigonala systemet

I .

Kalcit

 

1 st 3-talig sym axel Kvarts

 

Ortorombiska systemet

a b c

Antingen a) två sym plan skärande varandra

under rät vinkel med en tvåtalig sym axel i

 

Svavel

(jfr alt c)

skärningslinjen eller b) tre tvåtaliga sym axlar eller 0) tre sym plan skärande

varandra under rät vinkel och med två-taliga axlar i skärningslinjerna

 

Monoklina systemet

ral ll
a b C

E)
Ortoklas

Antingen a) en tvåtalig sym axel, eller b) ett (jfr alt C)

sym plan eller c) en tvåtalig sym axel vinkelrätt mot ett sym plan

 

Triklina systemet &
a b J?

Antingen a) inget sym element eller b) ett sym- Rodonit
centrum (jfr alt b)

 

Figur G02 :21b De sju kristallsystemen och exempel på

några ingående mineral. Modifierad efter [l]

Geologi

:22 Kristallkemi

Kristallkemi är sambandet mellan mineralens

kristallstruktur och deras kemiska sammansätt-

ning. Bland de 102 grundämnena i det periodiska

systemet dominerar syre (O), kisel (Si), alumi-

nium (Al), järn (Fe), kalcium (Ca), natrium (Na),

kalium (K) och magnesium (Mg) i jordskorpan.

De två första, syre och kisel, är vanligast. Silikat-

material, vilka förekommer i de flesta bergarter,

är olika uppbyggda kring en stomme av syre och

kisel i en s k tetraeder (SiO4). Variationerna beror

på hur tetraedrarna är kopplade till varandra. Sex

silikatgrupper finns och varje grupp har karakte-

ristiska mineral.

O Ösilikat, enkla SiO4-tetraedrar sammanbund-
na av metalljoner. Olivin och granat är vanliga

ösilikat

O Gruppsilikat, två SiO4-tetraedrar med en de-

lad, gemensam syreatom. Epidot ingår i detta

silikat

O Ringsilikat, två, fyra eller sex SiO4-tetraedrar

bildar ringar. Beryl] och turmalin är mineral-

exempel

O Kedjesilikat, långa kedjor av SiO4-tetraedrar.

Förekommer både som enkla kedjor och som

dubbla kedjor. Olika pyroxener, t ex diopsid,

har enkel kedja, medan dubbelkedja karakte-

riserar amfiboler, t ex hornblände

O Skikt- eller bladsilikat har ganska svaga bind-

ningar mellan varje skikt av sammankopplade

SiO4-tetraedrar. Mineralen är därför svaga och

flakiga. Hit hör olika slags glimrar, t ex biotit

(mörk) och muskovit (ljus)

O Fackverkssilikat, ett rymdnät av SiO4-tetraed-

rar. Fältspater, som är de vanligaste mineralen

i olika bergarter, hör till dessa silikat. Mikro-

klin, anortit och albit är fältspater. Plagioklas

är gemensam beteckning för de två sistnämn-

da. Mineralet kvarts ingår också bland fack-

verkssilikaten.

:23 Kristallfysik

Vid bestämning och beskrivning av olika mine-

ral spelar deras fysikaliska egenskaper stor roll.

Inom kristallfysiken behandlas dels egenskaper

som kräver viss apparatur för identifieringen,

dels egenskaper som relativt enkelt kan konsta-

teras med blotta ögat.

Bland de mekaniska egenskaperna hos mine-
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ralen är elasticitet plasticitet identifierbara med

instrumentell utrustning. När kristaller utsätts för

riktat tryck uppkommer en töjning. Vid måttlig

tryckpåverkan är denna töjning elastisk, varvid

kristallen kan återfå sin ursprungsform. Ökas
däremot trycket på kristallen över elasticitetströs-

keln inträffar plastisk deformation, vilken finns

kvar även om trycket därpå minskas. Ännu kraf-
tigare tryckpåverkan leder till brott i kristallen.

Spaltning är en mekanisk egenskap som be-

döms med blotta ögat. Spaltning innebär att kris-

tallerna eller mineralen spjälkas upp utmed be-

stämda plan, s k spaltytor. Olika glimrar (skiktsi-

likat) är exempel på mineral med väl utvecklade

spaltytor. De kan brytas itu i flortunna flak eller

fjäll. Vissa mineral saknar tydlig spaltbarhet men

kan ändå ha ett karakteristiskt utseende vid sön-

derbrytning. Flinta och i viss mån kvarts uppvi-

sar musselbrott. Jämn eller ojämn brottyta är enk-

la beskrivningar av mineral.

Hårdheten hos olika mineral varierar. Vid be-

stämning av hårdhet kan ett vasst föremål använ

das för repning. Ett ungefärligt begrepp om ett

undersökt minerals hårdhet fås om det jämförs

med Mohs' lO-gradiga hårdhetsskala, tabell :23.

Det är, som framgår av tabellen, möjligt att

repa fältspat med kvarts men inte tvärtom.

Tabell G02z23 Mohs' hårdhetsskala _
 

 

Hårdhet Mineral Repningsgrad

I talk
2 gips } repas av nagel

3 kalcit repas av knivspets

4 flusspat

5 apadt

6 fältspat

7 kvarts

8 topas repar fönsterglas

9 korund

lO diamant
 

Densiteten hos mineral varierar beroende på

kristallstruktur och kemisk sammansättning.

Malmmineral har en mycket hög densitet (4 10

g/cm ). De kallas ofta tungmineral eller tungme-

taller. Kvarts har densiteten 2,65. Kring detta

värde grupperar sig de flesta mineralen.

Förutom de nämnda mekaniska egenskaperna
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har optiska egenskaper stor betydelse för identifie

ring av olika mineral. Ett slipat, tunt bergartsbil-

dande mineral är genomskinligt. Malmmineral är

inte genomskinliga.

Färgen har stor betydelse för bestämningen av

olika mineral. Den vanliga kvartsen är oftast ljus,

nästanvit. Variationer från rödaktig till blå kvarts

förekommer. Kvartsen har trots sin färgvariation

i regel en fettglans. Metallglans har exempelvis

svavelkis och blyglans. Flusspat och stensalt

(NaCl) har glasig yta.

:24 Bergartsbildande mineral

Som tidigare nämnts (:22) är silikatmineralen de

vanligaste mineralen i jordskorpan. Bland silika-

terna är fältspaterna i särställning bland bergarts-

bildande mineral i jordskorpan. Tabell :24.

Tabell G02:24 De vanligaste mineralgruppernas för-

delning i jordskorpan [l]
 

 

Mineralgrupp Volymprocent

Fältspater 58

Pyroxener och amfiboler 13

Kvarts ] ]

Glimmer och lermineral 10

Olivin 3

Övriga 5
 

Fältspaterna utgörs av kalifältspater och pla-

gioklaser. Ortoklas och mikroklin är kalifältspa-

ter. De åtskiljs genom att den förstnämnda är mo-

noklin, den andra är triklin (:21). För övrigt har

de ofta samma färg, vit till röd.

Plagioklaser tillhör det triklina kristallsyste-

met. Anortit och albit är plagioklaser. Båda är

färglösa vita. Samtliga fältspater är ganska hår-

da (hårdhet 6).

Pyroxener och am boler har i allmänhet mörk

färg, mörkgrön svart. Hornblände är en vanlig

amtibol. På grund av färgen kan den förväxlas

med biotit. Hornblände karakteriseras emellertid

av en viss strålighet.

Kvarts är lite hårdare än fältspat. Kvarts med

den enkla kemiska formeln SiO2 förekommer i

många färgvarianter (se :23). Beroende på färgen

benämns den t ex mjölkkvarts, rosenkvarts (ljus-

röd) och blåkvarts. En brun variant kallas rök-

kvarts. Bergkristall har väl utvecklad kristall-

form. Den är i regel klar som is.
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Muskovit (ljus) och biotit (mörk) är glimrar.

Till samma silikat (bladsilikat) hör Iermineralen,

t ex kaolin, illit och montmorillonit. Montmorillo-

nit kan ta upp vatten och svälla.

Olivin är ett ösilikat (:22). Det finns företrädes-

vis i den del av jordskorpan som täcks av ocea-

nerna.

Bland övriga bergartsbildande mineral kan

nämnas flusspat, apatit, granat, grafit och kalk-

spat (kalcit). De förekommer ofta sporadiskt i

bergarterna (jfr :3).

:3 Bergarter
Petrologi är läran om bergarterna. Dessa består

oftast av olika mineral sammanfogade till ett agg-

regat, figur :3a. Ibland kan en bergart fullständigt

domineras av ett enda mineral. Marmor eller ur-

kalksten är exempel på en bergart dominerad av

mineralet kalkspat.

Vid beskrivning av bergarter (petrografi) an-

vänds förutom mineralsammansättningen även

KalifältspatBiotit Kvarts   

 

_», .,Wii . ,.'. _ ', .,

. \ Biotith ; f_-

i?"_

Figur G02:3a Ett stycke av en granitisk bergart och en

mikroskopbild av del därav [l]

Magmatiska
4 >

  
Sedimentéra4=Litifiering< Transport? Vittring= Metamorfa

Figur G02z3b Bergarternas kretslopp. (Ur kompen-

dium: Endogen geologi, 1974)

rent deskriptiva termer. Därvid utgör färg, kornig-

het (kornstorlek), mineralkornens eller kristaller-

nas orientering (textur) samt huvudsakliga ut-

seende eller lagringsförhållanden (struktur) såda-

na egenskaper som går att beskriva (se även :4).

Bergarterna indelas efter det sätt, varpå de har

bildats, i följande grupper:

I Magmatiska bergarter

II Sedimentära bergarter

III Metamorfa bergarter

Mellan dem finns ett tydligt samband, figur :3b.

:31 Magmatiska bergarter

Magmatiska bergarter har bildats vid kristallisa-

tion eller stelnande av en silikatsmälta (magma

eller lava). Med avseende på SiOZ halt kallas berg

arterna basiska, intermediära och sura, tabell :31.

De indelas också i ytbergarter, djupbergarter och

gångbergarter. Ytbergarterna har bildats på eller

nära jordskorpans yta. Djupbergarterna har upp-

Tabell G02 :31 Schematisk indelning av de magmatiska bergarterna
 

 

 

SiOZ-halt Färg Ytberg- Djupberg- Gångbergarter Dominerande mineral

% arter arter

> 65 sur Ljus Ryolit Granit Kvartsporfyr Kalifältspat, kvarts

biotit, plagioklas, ev

muskovit

65 52 Trakyt Syenit Alkalifältspat, horn-

intermediär Andesit Diorit Syenitporfyr blände, ev biotit och

pyroxen

Porfyrit Plagioklas, hornblände,

i biotit, ev pyroxen
i

< 52 basisk Mörk Basalt Gabbro Diabas Plagioklas, pyroxen,

ev olivin
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kommit genom långsam kristallisation av magma

nere i jordskorpan. Gångbergarter är, som nam-

net antyder, bildade i sprickor eller svaghetszo-

ner. En gångbergart är alltid yngre än omgivande

berg.

Ytbergarterna flnns sparsamt i den svenska

berggrunden. Basalt, vilken förekommeri Skåne,

är en mycket tät och i regel svart lavabergart. In-

slag av olivinkristaller kan ibland ge basalt en

grön nyans.

Djupbergarterna och gångbergarterna är be-

tydligt vanligare än ytbergarterna. De förstnämn-

da har i allmänhet en medel grovkornig sam-

mansättning. De flesta kornen är 1 5 mm resp

> 5 mm.

Sveriges vanligaste bergart, granit, uppvisar

ett stort antal varianter vad gäller mineralinne-

håll, struktur, textur och färg. Ögongranit är en
variant som uppträder inom vidsträckta områ-

den. Den har stora fältspatkristaller (> 1 cm)

omslutna av en grundmassa med mycket mindre

mineralkorn. Gnejsgranit har en viss skiffrighet.

Alla graniter är inte magmatiska djupbergar-

ter. En del graniter är betydligt yngre och har

bildats genom omvandling av sedimentära bergar-

ter (:32).

Syenit kan vara svår att skilja från granit, ef-

tersom de ofta har samma kornighet. Syenit inne-

håller emellertid huvudsakligen 'kalifältspat och

saknar i stort sett kvartspartiklar.

Diorit och gabbro är medelkorniga djupberg-

arter. Båda är gråsvarta men diorit skiftar i grönt.

Tillsammans med syenit omfattar de endast mind-

re arealer av Sveriges berggrund. Alla tre har en

utpräglad tendens till grusvittring, särskilt i om-

råden med kraftiga lufttemperaturväxlingar.

Vittringstendens finns i hög grad även hos dia-

bas. Denna gångbergart är mörkgrön svart med

långsmala plagioklaskristaller i ett oregelbundet

mönster, s k ofitisk textur. Grovkornig diabas

flnns i gångar, som är bredare än 1 m. I smalare

gångar är diabasen finkornig.

Porfyrit är något ljusare än diabas och saknar

dessutom ofitisk textur. Porfyrit liksom syenitpor-

fyr och kvartsporfyr har porfyrisk textur (stora

ljusa kristaller i en tät mellanmassa).

Som framgår av ovanstående är det svårt att

med blotta ögat skilja bergarterna inom de tre

magmatiska grupperna. Eftersom mineralsam-

mansättningen är den kanske viktigaste bedöm-

ningsgrunden kan specialkunskaper och gransk-

ning i mikroskop erfordras för en säker bestäm

ning av dem.

:32 Sedimentära bergarter

Sedimentära bergarter bildas genom förhård

nande eller förstening av sediment. Sediment

uppkommer när olika yttre processer påverkar

jordskorpan. Orsaken kan vara solens instrålning,

vinden, vattnet och isen (:6).

En av de viktigaste processerna vid bildandet

av sediment är vittring. Vittring är antingen fysisk

(mekanisk) eller kemisk. Vid fysisk vittring

sprängs berggrunden sönder genom frostens eller

solens inverkan. Frostsprängning uppstår i om-

råden där temperaturen ofta pendlar kring vatt-

nets fryspunkt. Vid övergång från vatten till is i

ytliga bergsprickor sker en volymökning, som

spränger sönder berget. Solsprängning förekom-

mer i ökenområden och beror på de stora tempe-

raturskillnaderna mellan dag och natt. Vid kemisk

vittring löser vatten upp vissa mineral, varefter

utfällning av sediment följer.

Sediment som uppkommit genom vindens på-

verkan kallas eoliska. Eoliska sediment utgörs i

regel av en eller ett par näraliggande kornstorlekar

(se :65).

Vatten har inte bara betydelse för upplösning

och utfällning. I sjöar, hav, bäckar och älvar på-

går ständigt en nedbrytning, transport och avlag-

ring av sediment. Isens roll antingen som glaciä-

rer eller landisar beskrivs i :6.

Avlagringar bildade genom anhopning av

växtrester eller fragment av djur kallas organiska

sediment. Djurfragmenten består av skelett och

skal.

Avlagrade sediment omvandlas till fasta berg-

arter genom kompaktering, rekristallisation och

cementering. Tabell :32 ger en översikt av de se-

dimentära bergarter som förekommer i vårt land.

Förutom dessa bergarter finns stenkol och krita

i Skåne (:52).

Sedimentära bergarter har ofta en tydlig lag-

ring eller skiktning. Parallellskiktning och kors-

skiktning är vanliga strukturer i sedimentära berg

arter (jfr :64). Spår av vågornas bearbetning syns

i böljeslagsmärken. I lagren och skikten observe-

ras förutom olika strukturer även utfällningspro-
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Tabell GOZ:32 Sedimentära bergarter i Sverige

Bergart Mineral Sediment Särskilda kännetecken

Konglomerat Sand sten Runda partiklar i finkornig

mellanmassa

Breccia Sand sten Kantiga partiklar i finkornig

mellanmassa

Tillit Morän Osorterad mellanmassa med

kantiga partiklar

Kvartssandsten Kvarts (> 90 %) Sand Ofta jämnkomig samman-

Fältspatsandsten Fältspat (10 25 %), Sand sättning
kvarts

Arkos Fältspat (> 25 %), Sand Tämligen ojämnkornig

kvarts

Sparagmit Fältspat (> 25 %), Grovsand grus Ojämnkornig med brott

kvarts stycken av fältspat

Gråvacka Lermineral, kvarts, Ler sand Brottstycken av andra

fältspat bergarter, t ex lerskiffer

Lerskiffer Lermineral, kvarts, Ler mjäla Repa: ljusgrå

fältspat (silt)

Alunskiffer Fältspat, järnsulfid, Ler mjäla Repa: brun

org material (silt)

Kalksten Kalkspat Ler Förekommer ibland

tillsammans; svåra

Dolomit Dolomit (magnesium- Ler att skilja i fält

rikt karbonat,

> 50 %)
 

dukter (konkretioner). Flinta är konkretioner bil-

dade av utfälld kiselsyra i kalkstenar och krita. I

alunskiffer finns orsten, som är en linsformad

kalkstenskonkretion rik på kolväten. Den avger

tydlig lukt av råolja vid slag.

:33 Metamorfa bergarter

Såväl magmatiska som sedimentära bergarter

omvandlas till metamorfa bergarter genom att

tryck och temperatur ändras. Om mineralen i en

bergartsmassa därvid omvandlas till helt nya mi-

neral kallas detta metamorfos.

En bergartsmassa som rör sig uppåt eller nedåt

i jordskorpan utsätts för varierande tryck och

temperatur. Olika metamorfa bergarter uppstår

därvid. En deformation i jordskorpan kan upp-

komma genom att sammantryckning eller ut-

dragning med riktat tryck påverkar bergartsmas

san. Samtidigt utvecklas och sprids värme till om-

givande bergarter. Beroende på avtagande tem-

peratur från deformationsstället kommer bergar-

terna att få ett varierande mineralinnehåll i en

mer eller mindre tydlig zonering.

Strukturen hos metamorfa bergarter är skiff-

rig, gnejsig eller bandad. Stänglighet observeras

hos metamorfa bergarter i form av utdragna eller

avlånga parallellorienterade mineralkorn. Mass-

formig kallas en metamorf bergart med regellös

orientering av mineralkornen.

Den vanligaste metamorfa bergarten i Sverige

är gnejs. Tabell :33. Gnejs förekommer i en

mängd varianter. Ådergnejs eller slirgnejs har bil-

dats genom kraftig omvandling av bl a lerskiffer

och gråvackor. Ådergnejs är därför oftast grå.

Rödaktiga, finkorniga gnejser, omkristalliserade

av svaga ytbergarter med vulkaniskt ursprung kal-

las leptiter. Dessa finns företrädesvis i Bergslagen
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Tabell G02 :33 Regionalmetamorfa bergarter [1]

Ursprungs- Metamorfos- Ursprungs- Metamorfos-

material stadium material stadium

Lågt Medium till högt Lågt Medium till högt

Sura lavor och Hälleflinta Leptit (granofels Kalkhaltiga, ler- Kalkfyllit (fyl- Amfibolit (skif-

tuffer (granofels) Leptit- rika sediment- litisk skiffer) fer eller gnejs)

gnejs (gnejs) bergarter

Basiska magma- Grönskiffer Amfibolit (skiffer Pyroxenamfi-

bergarter och (fyllitisk eller gnejs) bolit (gnejs)

tuffer skiffer) Kalksten Marmor Marmor
Pyroxenam - (granofels) (granofels)

bolit (gnejs) Marmor

Ultrabasiska mag- Täljsten (fylli- Amfibolit (skif- (granofels)

mabergarter tisk skiffer) fer eller gnejs) Dolomitisk kalk- Dolomit- StrålstenS_

Olivinamfibolit sten + kvarts marmor (amf1bol-)mar-

(gnejs) (granofels) mor (granofels)

Kvartssandsten Kvartsit (gra- Kvartsit Talkmarmor Pyroxen- och/

med eller nofels) (granofels) (granofels) eller olivinmar-

utan Fältspat mor (granofels)

Kvartsit För resp sta- Albit, klorit, Kalcit, am bol,

(granofels) dium typiska kalcit, talk, granat, plagio-

Lerrika sedi- Fyllit Glimmerskiffer mineral amfibol, granat, klas (andesin),
mentbergarter epidot, plagio- pyroxen, ollvm,

klas (oligoklas) cordierit,
Takskiffer (fyl- Sedimentgnejs m andalusit,
litisk skiffer)  sillimanit m fl
 

Anm Folierad struktur: Finkornig textur = fyllitisk skiffer

Medelkomig textur = skiffer

och ingår i den malmförande bergartsformatio-

nen. I den finns även hälleflinta, vilken bildades

vid svagare metamorfosgrad.

Olika slags skiffrar ingår i den metamorfa

bergartsgruppen. Glimmerskiffer har övervägan-

de muskovit och/eller biotit. Även kvarts och
fältspat ingår i växlande mängd. Vid en svagare

omvandling av t ex lerskiffer har fyllit bildats.

Den har fin skiffrighet, och s k takskiffer är en

variant av fyllit. Dess klyvbarhet gör den använd-

bar som tunna takplattor. Grönskiffer får sin färg

av antingen klorit, epidot eller amfibol. Täljsten,

som används exempelvis vid tillverkning av ka-

miner, är en variant av grönskiffer.

Amfibolit har uppkommit genom kraftig me-

tamorfosering och har därför en gnejsig struktur.

Grovkornig textur = gnejs

Massformig struktur = granofels

Amflbolit består av bl a plagioklas och hornblän-

de.

När en sandsten omkristalliserades bildades

kvartsit. Denna domineras av kvarts. När dessut-

om fältspat ingår kan den benämnas Fältspatrik

kvartsit.

En metamorft omvandlad kalksten kallas

marmor. Den marmor som finns i Sverige är gans-

ka oren. Olika silikatmineral ingår. Tillsammans

med det dominerande mineralet kalkspat ger de

bergarten ett marmorerat utseende.

Mylonit är en metamorf bergart med finkornig

sammansättning. Det sammankittade bergärts-

mjölet i mylonit är ett resultat av mycket kraftig

nedkrossning och söndermalning av ursprungs-

bergarten.
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:4 Berggrundsdeformationer (tektonik)
När tryck-, drag- och skjuvkrafter påverkar

berggrunden uppstår olika deformationer. Berget

har utsatts för tektoniska processer. Tektonik kan

utgöra allt från omfattande horisontella förskjut-

ningar av kontinenter (plattektonik) till lokala,

små sprickor i berggrunden.

Det svenska urberget uppvisar i allmänhet god

hållfasthet. Trots detta förekommer en mängd

tektoniska strukturer, som kan vara mer eller

mindre besvärliga att finna och att göra någon-

ting åt vid olika grundläggningsarbeten i berg.

De vanligaste strukturerna i berggrunden är för-

skiffring, förkastningar, sprickor och veck.

Den sedimentära berggrunden i Sverige består

av olika bergarter lagrade mer eller mindre hori-

sontellt över varandra (:32). Vertikala sprickor är

inte heller ovanliga. Nämnda strukturer tillsam-

mans med de sedimentära bergartemas vanligt-

vis porösa karaktär gör dem oftast olämpliga för

underjordsanläggningar. Däremot utgör exempel-

vis sandsten ett utmärkt grundvattenmagasin.

:41 Förskiffring

Förskiffring äger rum när bergarter utsätts för ett

riktat tryck. Mineralen (ler och glimmermineral)

kommer därvid att orienteras parallellt och mot

tryckriktningen. Förskiffring är vanlig i meta-

morfa bergarter (:33). Förskiffring visar sig

främst i uppklyvning till tunna flak.

:42 Förkastning

Jordskorpans övre del kan ibland brista längs

mer eller mindre plana ytor. Rörelser mellan

jordskorpeblock, förkastningar, uppkommer. Rö-

relserna varierar från någon meter till flera hund-

ra meter och i vissa fall tusentals meter. Rörelser-

na sker oftast i zoner och inte efter ett enda plan.

Bredden på zonen kan variera från någon milli-

meter till tiotals meter.

Skånes horstar (:52) är exempel på förkast

ningar på ömse sidor om en bergrygg. En grav-

sänka är motsatsen, dvs ett berggrundsblock har

sjunkit i förhållande till omgivningen. Vättern-

bassängen betraktas som en gravsänka.

Ibland har förkastningen skett såsom en skjuv-

ning utmed en flack rörelsezon. Exempel på så-

dana överskjutningar (jfr :44) utgör hyperitzonen

genom Småland. Mylonitstråket genom de väst-

svenska gnejserna (:53) är en överskjutning där

ursprungliga bergarter har utsatts för mycket sto-

ra påfrestningar.

Bergarterna i förkastningens rörelsezon har

krossats i varierande omfattning. Krosszonerna

består därför av fragment från bergmjöl (se ovan:

mylonit) till stora partiklar (breccia). Skölar av

klorit, glimmer, talk m fl, vilka har mycket dålig

hållfasthet, finns ibland i förkastningarna.

:43 Sprickor

Den svenska berggrunden genomdras av mäng-

der av sprickor i olika riktningar. Till skillnad

mot förkastningar är sprickor i regel ytliga före-

teelser. De har främst uppkommit genom spän-

ningar i berggrunden. Inte så sällan uppträder

sprickor gruppvis eller i spricksystem.

I sprickor och krosszoner (se :42) samlas både

ytvatten och grundvatten. Vattnet kan lösa ut och

bryta ned vissa mineral i sidoberget. Mineralen

utfälls i sin tur och fyller ut sprickan.

I sydvästra Sveriges gnejsberggrund förekom-

mer flerstädes sprickor i vilka vittringsprocesser

givit upphov till lera. Förhållandena är relativt väl

kända men kan ändå skapa problem vid olika

anläggningsarbeten.

I andra sammanhang har sprickor läkts, t ex

av kvarts. Berget kan därvid ha fått en bättre

hållfasthet än tidigare. Sprickor läkta med kalk

eller kalkspat (kalcit) bör däremot uppmärksam

mas och göras något åt.

:44 Veckning

Veckning har uppkommit genom att jordskor-

pan deformerats i samband med sammanpress-

ning av motriktade krafter. Den konvexa sadeln

(antiklinal) och det konkava tråget (synklinal) är

karakteristiska för ett veck. Vecken kan ha olika

utseende beroende på deformationsgraden. Den

kraftigaste deformationen innebär att ett överskju-

tet veck slits av i sin undre del. En överskjut-

ningsskolla bildas. Den svenska fjällkedjan be-

står av flera sådana skollor (:57).

:5 Sveriges berggrund
:51 Allmänt

Den svenska berggrunden består av en mängd

olika bergarter, bland vilka granit och gnejs do-

minerar. Huvuddelen av berggrunden är mycket
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Era Period

Kvartär 1

Kenozoikum 2 milj år

(nyare tid) Tertiär

70

Krita

Mesozoikum J 130

(medeltid) "'a
180

Trias

230
Perm

270

Karbon

350

Paleozoikum Devon
(forntid) _ 400

Silur
440

Ordovicium

500

Kambrium

600

Prekambrium
(urtid)

- 5000 

Jorden bildas

Figur G02 :Sla Den geologiska tidsskalan

gammal och kallas urberg. Urberget bildades un-

der prekambrium för mer än 600 milj år sedan,

figur :51a. Den hittills äldsta påträffade berg-

grunden i Sverige är mer än 2 800 milj år. Det är en

gnejsig granit i nordligaste Norrbotten.

Under prekambrium var den geologiska ut-

vecklingen både lugn och orolig. De lugna tiderna

kännetecknas av sedimentavsättning eller ned-

brytning av tidigare bildad berggrund. Mellan

dessa lugna tider förekom både mer eller mindre

intensiv vulkanisk aktivitet och bergskedjeveck-

ning (orogenes). I vårt land har de prekambriska

bergskedjorna utplanats genom bl a olika yttre

processer.

En betydligt yngre bergskedjeveckning skapa-

de den skandinaviska fjällkedjan. Dess ålder är

350 500 miljoner år (se figur :5 la). Den har efter

sin tillkomst inte varit utsatt för någon vulkanisk

aktivitet eller nedbrytning. I stället kännetecknas

perioderna i anslutning till tjällkedjans uppkomst
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Stockholm

L_ L__J

Isrörelseriktning % Yngre sedimentära berg-
arter, kalksten, sand-

('i' Förskiffringszon sten, skiffer

Äldre sedimentära berg-- "///Kv Kvartsuter och kvart- / % arter, sandsten, skiffer

sitiska sandstenar

Porfyrer

D Gnejser och graniter

Figur G02 :51b Översiktlig berggrundskarta över Sve-

rige. (Ur utredning SIND l980:l)

& Diabaser och

grönstenar

[mmm Fjällkedjans bergarter,
t ex glimmerskiffer,

sparagmit, amfibolit

av sedimentavsättning och påföljande bildning av

sedimentära bergarter. Som framgår av figur :5 lb

finns sedimentär berggrund bl a i Skåne, Öster-
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götland och Västergötland samt i fjällkedjan.
Eftersom de sedimentära bergarterna i Sverige

huvudsakligen bildades under kambrium t o m

silur (se figur :51a) benämns de vanligtvis kam-

bro-silurbergarter. Yngre bergarter är sällsynta.

Endast i Skåne förekommer sedimentära bergar-

ter bildade under trias _jura krita (mesozoi-

kum). Sveriges yngsta berggrund bildades under

tertiärperioden (60 milj år). Denna berggrund på-

träffas fläckvis i sydvästra Skåne (:52).

:52 Skåne

Karakteristiskt för Skåne är berggrundsstråk i

nordväst sydöst, vilka framträder väl i en för-

enklad berggrundskarta, flgur :52. Det är främst

urbergshorstarna Hallandsåsen, Kullaberg, Ro-

meleåsen, Linderödsåsen, Söderåsen och Näv
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Figur G02:52 Skånes berggrund [7]

. Urberg 8. Kågerödsbildningar

. Underkambrisk sandsten 9. Jurassiska bildningar

]

2

3. Kambrisk alunskiffer lO. Kretaceiska bildningar
4 . Ordovicisk slamsten ll. Gammaltertiära

och skiffer bildningar

5. Ordovicisk kalksten 12. Ungtertiära bildningar

6. Silurisk slamsten, 13. Diabaser

skiffer och kalksten 14. Insjö

7. Silurisk sandsten

 Simrishamn

lingeåsen, begränsade av förkastningar, som

framhäver nämnda riktning. Olika varianter av

gnejs dominerar det skånska urberget.

Den sedimentära berggrunden omfattar en

stor areal av Skåne. Det är geologiskt sett unga

bergarter (se :51). Praktiskt taget alla typer av se

dimentära bergarter, dvs sandsten, skiffrar, kalk-

sten, kritkalksten och stenkol, rms i Skåne. Be

teckningen slamsten i figur :52 har i jämförelse

med lerskiffer en högre halt silt. Kågerödsbild-

ningarna utgörs av lager med röda sandstenar,

som övergår i leriga sandstenar, skifferleror och

leror. I anslutning till Kågerödsformationen på-

träffas stenkolsförande lager eller 5 k flötser. Des-

sa är bildade under juratid. Deras mäktighet är

sällan över 1 m. Trots ringa mäktighet är både

kolet och lerorna brytvärda. Leran används inom

den keramiska industrin.

Även under kritaperioden bildades sandste-
nar, vilka uppåt i lagerföljden successivt övergår

i lerskiffer, kalksten, lerig kalksten och överst i

skrivkrita. Flinta är vanlig i skrivkritan.

Kalkberggrund från slutet av kritaperioden

och början av tertiär täcker en stor del av sydväst-

ra Skåne. Kalkstenen är ljus och finkornig. Yngre

bergarter från tertiär förekommer endast lokalt,

figur :52.

I samband med tidigare nämnda förkastnings-

rörelser (troligen i perm) framträngde de nord-

väst sydöstliga diabaserna.

:53 Sydvästra Sverige

Sydvästra Sveriges berggrund domineras av

gnejser, flgur :5'3. Grå gnejs finns företrädesvis

utmed kustbandet. Inåt landet övergår den i röd

färg. En mer eller mindre tydlig bandning är van-

lig i gnejsen.

Vid gnejsens östra gräns vidtar en zon med

hyperit. Hyperit är en typ av diabas med grovkor

nig textur.

Inom området med röd gnejs finns ett stråk

med mylonit (:33). Förekomst av mylonit tyder på

kraftig tektonisering ( :4).

I norra och västra Bohuslän består berggrun-

den av granit. Bohusgraniten har rikligt med

gnejsinneslutningar och pegmatit. Bohusgraniten

har brutits till gatsten, byggnadssten och pryd-

nadssten.

Öster om bohusgraniten och in i Dalsland föl-
jer en mycket komplicerad och heterogen berg-
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v ' FigurG02:53 Förenklad
berggrundskarta över syd-

västra Sverige

grund. Kvartsit växlar med granit, gnejsomvand-

lade gråvackor och glimmerskiffrar (133). Dess-

utom finns konglomerat, arkos, kvartsitsandsten

och lerskiffer. Den dalsländska kvartsiten är vit

till grå i färgen. Kvartsit bryts i viss omfattning

inom området. Mot nordöst och in i Värmland

återkommer den tidigare beskrivna västsvenska

gnejsen. Den är i sin tur delad av mylonitzonen.

I Västergötland har sedimentära bergarter bil-

dade under kambrium silur bevarats tack vare

ett tunt täcke av diabas. Sandsten, alunskiffer, ler-

skiffer och kalksten bygger upp de välkända ber-

gen Billingen, Kinnekulle, Halleberg och Hun-

neberg.

:54 Östra Götaland
Berggrunden i östra Götaland domineras av gra-

nit som sträcker sig från norra Blekinge över

Småland och in i östra Värmland, flgur :54a. I

södra Blekinge gränsar graniten till s k kustgnej-

ser.

Det småländska urberget har förutom domi-

nans av granit flera områden med porfyr (:31).

Kring Västervik finns kvartsit, vilken fläckvis är

rik på fältspat. Vetlanda och dess omgivningar

har en berggrund som huvudsakligen består av

kvartsiter, glimmerskiffer och fyllit. Gnejsgranit

 
_ Västervik

9 Granit

Gnejs
Porfyr

Kvartsit

Gnejsgranit

Leptit/hälleflinta

Yngre sedimentära

bergarter

O
<
P
O
K
'
U
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Karlshamn

Figur GOZ:54a Förenklad berggrundskarta över östra

Götaland

finns också inom samma område. Leptit och häl-

leflinta täcker delar av nordöstra Götaland.

På öarna i Vättern och utmed dess stränder,

särskilt den östra, uppträder en bergartsserie kal-

lad Visingsöformationen. Den har en mäktighet

på mer än 1 000 m och består av sandstenar, ar-

koser, skiffrar med kalkstensinlagringar och

konglomerat. Denna sedimentära berggrundsfor-

mation har bildats strax före kambrium.

Östergötlands sedimentära berggrund omfat-
tar huvudsakligen ett triangulärt område mellan

Linköping, Motala och Omberg. På grund av

främst en öst-västlig förkastning norr om sjöarna

Boren, Roxen och Glan har den sedimentära

berggrunden undgått alltför kraftig nedbrytning

av den senaste landisen. Figur :54b visar en sche
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I : :[ Lerskiffer / Förkastning

Figur G02 :54b Schematisk profil över östgötaslättens

berggrund (Thorslund 1970)
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matisk profil av östgötaslättens berggrund.

På Öland och Gotland domineras den sedi-
mentära berggrunden av kalksten. Den är flerstä-

des synlig för blotta ögat. Kalkstenen har en flack,

horisontell utbredning, som bl a visar sig på

Ölands Alvar.
Utmed Ölands västra strand saknas kalkste-

nen. Smala bårder av den underliggande alun-

skiffern, lerskiffern och sandstenen kilar ut i rikt-

ning mot Kalmarsund. En strandremsa på fast-

landet består av kambrisk sandsten.

På Gotland finns förutom kalksten även mär-

gelsten och sandsten. Sandstenen upptar endast

en liten areal av södra Gotland. Märgelstenen har

ett betydande inslag av ler. Den täcker nästan lika

stor areal av Gotland som den mer lerfria kalk-

stenen.

:55 Svealand

Förutom två områden med yngre sedimentär

berggrund (se nedan) består Svealands berggrund

huvudsakligen av graniter, gnejser, leptit och häl-

leflinta, figur :55a. Graniterna finns praktiskt ta-

get i alla delar av regionen, men i Dalarna har de

en underordnad betydelse jämfört med annat ur-

berg. Där har i stället de 5 k dalaporfyrerna stor

Granit

Gnejsgranit

Gneis

Leptit/hälleflinta

Porfyr

Sandsten

Basalt/d iabas

Yngre sedimentära

bergarter

ll
Il

||
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Figur G02z55a Förenklad berggrundskarta över Svea-

land
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Figur G02z55b Profil genom berggrunden mellan

Kumla och Kvarntorp i Närke. (Ur kompendium: Hi-

storisk geologi, 1976)

utbredning. I nordvästra Dalarna överlagras por-

fyrerna av en mycket mäktig prekambrisk sand-

sten. Tillsammans med sandstenen förekommer

basalt och diabas.

Slättlandskapen norr om Mälaren består hu-

vudsakligen av granit och gnejsgranit. Runt Mä

laren och särskilt söder därom dominerar åder-

gnejs. Inom Bergslagen finns den s k leptitforma-

tionen med leptit och hälleflinta samt inslag av

marmor. Formationen innehåller dessutom

många av Bergslagens järnmalms- och sul d-

malmsfyndigheter.

Den sedimentära berggrunden i Närke (kamb-

rium ordovicium i figur :51a) har också sänkts

genom förkastningar både i nord-syd och öst-väst.

Den därvid nedsänkta formationen består av

sandsten, alunskiffer, lerskiffer (slamsten) och

kalksten, figur :55b.

Den 5 k Siljansringen med sedimentära berg-

arter har bevarats i halvcirkelform begränsad av

förkastningar. Ringen kring en centralt belägen

granit kan ha bildats genom ett väldigt meteorit-

nedslag. Kalksten, exempelvis Kullbergskalk

och Bodakalk, lerskiffer och finkornig sandsten

(Orsasandsten) ingår i Siljansringen. Däremot

saknas alunskiffer och den kambriska sandste-

nen.

:56 Norrland utom fjällkedjan

Leptitformationen intar en betydande del av ur-

berget i Gästrikland. Norrut ersätts leptiten suc-

cessivt av bl a ådergnejser, figur :56. I Hälsingland

liksom i Gästrikland förekommer emellertid även

gnejsgranit och en del granitmassiv med varie

rande utbredning. Ett större sådant massiv omfat-

tar ett område runt Ljusdal.

Inom Västernorrlands län består berggrunden

av gråvackor. Omvandlade gråvackor, t ex grå-

vackegnejs, förekommer allmänt. I Västernorr-

land liksom i Västerbotten intar den s k Rev-

sundsgraniten betydande arealer. Den har ett ty-
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piskt utseende i form av många och i vissa fall

mycket stora, mer eller mindre rektangulära mi-

kroklinkristaller. Till skillnad från många av de
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Figur G02 :56 Förenklad berggrundskarta över Norr

land utom fjällkedjan
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fjällkedjans berggrund [l] ___ ___

  

   
Senprekambriska :

sedimentbergarter

andra norrländska graniterna saknar Revsunds-

graniten inslag av pegmatit.

Längs mellersta Norrlands kustland utbreder

sig fläckvis små arealer av s k rapakivigranit. Ra-

pakivigranit är i allmänhet grovkornig med stora

strökorn av grå eller röd kalifältspat. Den vittrar

mycket lätt (grusvittring). Inom samma område

uppträder långa, ganska breda stråk av diabas.

I Västerbotten finns förutom den nämnda

Revsundsgraniten, som intar en stor areal, även

andra graniter och omvandlade gråvackor. Områ-

det kring Skellefteälven utgörs främst av vulka-

niter, i vilka Skelleftefältets sulfidmalmer ingår.

Fylliter, konglomerat och kristallin kalksten finns

i samma område.

Porfyr med icke oväsentlig utbredning uppträ-

der i norra Västerbotten och vidare norrut in i

Norrbotten. I övrigt varierar urberget mycket i

Norrbotten, men olika graniter, t ex Linagranit,

omfattar stora arealer i länets centrala del. Olika

malmer, särskilt järnmalm, finns i det norrbott-

niska urberget. Som exempel kan nämnas Kiruna

områdets malmer, vilka i huvudsak omsluts av

olika porfyrer.

:57 Fjällkedjan

Den skandinaviska fjällkedjan bildades huvud-

sakligen under den s k kaledoniska orogenesen

(:51). Före bergskedjeveckningen avlagrades

mängder av sediment (för mer än 600 miljoner år

sedan; figur :51a). Sedimenttillväxten fortsatte

sedan i mer än 300 miljoner år. Efter hand påbör-

jades viss vulkanisk aktivitet och sedimentlagren

sammanpressades, veckades och omvandlades.

Samtidigt förflyttades mäktiga bergartsmassiv

från väster mot öster i den övre delen av bergs-

kedjan. En serie s k skollor sköts över varandra,

flgur :57.

' Mellersta ' Undre Autokton
| allokton allokton förland

' Senprekamb- Urberg jämte

' riska och autoktona och
| Mylonitiseratl kambrosilu- parautoktona

och riska sediment sediment

forskiffratl jamte urbergs-
urberg |flak

Kambrosiluriska

sediment

 

    

_
_
_

_
_
_

Senprekambriska

sedimentbergarter
 

Prekambriskt

kristalliniskt
__ _ underlaglurbergl
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Berggrunden i fjällkedjan indelas vanligen i

alloktona och autoktona enheter. De är åtskilda

av mer eller mindre tydliga överskjutningsplan.

Autokton är den fjällberggrund som legat helt

stilla efter tillkomsten. Allokton kallas den berg-

grund som rört sig.

Autokton berggrund påträffas i en smal rand

längst i öster, i fjällranden. Underliggande urberg

med gnejs och granit täcks av tunna skiffrar och

sandstenar. I Jämtland ingår lokalt kalksten i

autoktonen.

Den alloktona berggrunden inom den svenska

fjällkedjan utgörs av tre olika skollenheter. Den

undre skollberggrunden består av följande sedi-

mentära bergarter; fältspatrika sandstenar (spa-

ragmiter, äldsta), tilliter, kvartsiterjalunskiffer,
kalkstenar och gråvackor (yngsta). Sparagmiter-

na har stor utbredning i Härjedalen. I Jämtland är

den undre skollberggrunden mycket omfattande.

Spår av vulkanisk aktivitet inom skollan finner

man i de inom Östersundsregionen välkända ben

tonitskikten (kraftigt svällande lermineral).

I samband med överskjutningarna mellan

skollorna bildades mylonit (:33). Mylonit skiljer

flerstädes den undre och den mellersta skollberg-

grunden. Mylonit finns i mellersta Härjedalen, i

norra Jämtland och i nordligaste delarna av fjäll-

kedjan. Den mellersta skollan utgörs huvudsakli-

gen av förskiffrade och mylonitiserade graniter

och syeniter samt olika gnejser.

Den övre skollberggrunden har flera separata

skollor. De karakteriseras av olika metamorfa

bergarter men sedimentära bergarter tillsammans

med basiska bergarter är också vanliga. Bland de

basiska inslagen märks diabas. Den övre skoll-

berggrunden utgör dominerande del av den

svenska fjällkedjan. Tack vare stor motståndskraft

hos flera av de ingående bergarterna, t ex amfi-

boliter och kvartsiter, har höga fjällmassiv beva-

rats trots både intensiv vittring och landisars ero-

sron.

:6 Jordarter
:61 Istider och mellanistider

Den tid vi idag lever i kallas kvartärperioden (se

figur :51a). Kvartärgeologi handlar om våra jord-

arter. Dessa har bildats främst på grund av att

landisar under olika stadier av kvartärperioden

Geologi

täckte Sverige och angränsande områden. I nor-

ra Europa har åtminstone tre landisar existerat

under perioden. Dessa mycket kalla tider (glacial-

tider) har växlat med varmare tider (interglacial

tider). Den senaste landisen, vilken gav upphov

till huvuddelen av våra jordarter, började för

ungefär 75 000 år sedan. Klimatförändringar har

därefter i varierande omfattning bidragit till olika

faser och utbredning av landisen. Dess slutliga

tillbakadragande från Skånes sydkust inträffade

för ungefär 14 000 år sedan. Fjällen blev i stort sett

isfria för 8 OOO 9 000 år sedan.

:62 Landisen, dess verkan och avsmältningsförlopp

Den senaste landisen bestod under sin kulmina-

tion av ett väldigt istäcke med en mäktighet som

säkert översteg 2 000 m i den centrala delen. Den-

na var belägen i Norrlands inland. Landisen på-

byggdes kontinuerligt på grund av ett mycket

kallt klimat med tillhörande rikliga snöfall, sam-

manpackning av snön och en successiv övergång

till is. Från landisens centrum strömmade den ut

mot de perifera delarna. Den senaste landisens

största utbredning framgår av figur :62a.

Landisen rörde sig framåt på samma sätt som

en viskös vätska. Rörelserna uppstod genom att

isen smälte vid kraftigt tryck för att åter frysa till

vid minskat tryck. Den kraft som satte igång rö

relsen åstadkoms främst genom tyngdökningen

vid snö och istillväxten. Landisen rörde sig över

underlaget av berg eller tidigare avlagrade jordar-

ter. Materialet som därvid rycktes loss frös fast i

den iszon där trycket minskade. Vid transporten

mot landisens periferi krossades materialet i olika

hög grad beroende bl a på transportsträckans

längd. Materialet till den så småningom bildade

moränen transporterades i isens botten, inne i

isen och på isens yta. Benämningarna bottenmo-

rån och ytmorän anger därför moränens läge i

isen. Termerna bör undvikas vid beskrivning av

en moränlagerföljd, då det kan vara svårt att

avgöra om exempelvis en marknära morän verk-

ligen transporterats på isens yta eller längre ner i

isen. Kornstorlekssammansättningen skall i stål-

let användas för att skilja moräner (:63).

När klimatet blev varmare började landisen

smälta. Avsmältningen ägde rum huvudsakligen

på två sätt. Isen tunnades ut genom solens instrål-

ning. Isen avsmälte i den frontala delen. När
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Figur G02:62a Den senaste ned

isningen vid den tid då landisens

utbredning var som störst. Under

den närmast föregående istiden

var utbredningen ännu större. I

väster hade sålunda isen på de brit-

tiska öarna förbindelse med huvud- o nio "zoo,";1
a_n W

isen. Streck markerar det dåtida ha- Figur G02:62b Baltiska Issjön ca Figur G02 :62c Yoldiahavet ca
vet (J LUquViSt 1974) 8300 f Kr med ungefärliga isoba- 7500 f Kr med ungefärliga isobarer

rer (linjer som sammanbinder loka- för var femtionde meter (G Lund-

ler med lika stort landhöjningsbe- qvist 1963)

lopp) för var femtionde meter (G

Lundqvist 1963)

 
Figur G02:62d Ancylussjön ca Figur G02 :62e Litorinahavet ca Figur G02 :62f Karta över den

6700 f Kr med ungefärliga isoba- 4500 f Kr med ungefärliga isoba- nutida landhöjningen i Norden (G

rer för var femtionde meter (G rer för var tionde meter (G Lund- Lundqvist 1963)

Lundqvist 1963) qvist 1963)

landisen avsmälte i öppet vatten (ishav eller is- När landisen avsmälte på land utbildades

sjöar) bröts isberg loss från isbräckan. Isen kalva- ingen brant isbräcka utan en långsluttande is-

de. Ett isberg har 9/10 av sin massa dold under front. Den tunnades ut huvudsakligen genom av-

vattenytan. En kalvande isfront ökade hastighe- smältning från ytan. Under praktiskt taget hela

ten i avsmältningsprocessen. Tillväxten i isens avsmältningsprocessen, vare sig denna skedde

centrala delar kunde inte hålla jämna steg med på land eller i vatten, rörde sig emellertid isen

avsmältningen i isfronten. framåt. Endast i de fall när ispartier avsnördes
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från huvudisen förlorade dessa rörelsen. Därvid

bildades dödis.

Den senaste landisen drog sig tillbaka från

norra Tyskland och Danmark för ungefär 18 000

år sedan. Isavsmältningen över Skåne var kompli-

cerad, vilket bl a framgår av landskapets olika

moränjordarter (:72) med varierande bergartsin-

nehåH.

När landisens front försköts mot norr över

Blekinge och Småland uppdämdes i Östersjöbäc-
kenet en stor issjö, Baltiska Issjön, mellan iskanten

och fastlandet i söder, figur :62b. Öresund och

Bälten var fast land. Inom det småländska hög-

landet och västerut mot Hallandsgränsen utbilda-

des mindre issjöar. Dessa sammanväxte till större
sjösystem eller avtappades i samband med att

landisen avsmälte ytterligare och nya avloppsvä-

gar öppnades.

Utmed Västkusten hade den avsmältande

landisen en front som i stort sett var parallell med

den nuvarande kustlinjen. Stora avlagringar,

randbildningar, ställvis sammanhängande och be-

stående av morän och isälvssediment, vittnar om

tillfälliga avbrott i avsmältningen (:63).

Liknande bildningar finns även i stråk över

Östergötland, Västergötland och Dalsland, mel-

lansvenska randbildningarna (:73). Dessa kan föl-

jas i de 5 k raerna söder om Oslo och i Finland i

de stora Salpausselkäryggarna. Anledningen till

de mellansvenska randbildningarnas uppkomst

var främst en klimatförändring. Den inträffade för

ungefär 11 000 år sedan. En kall klimatperiod

inleddes och varade 500 800 år. Den följdes av

en varmare period, som varade till landisens mer

eller mindre definitiva försvinnande från Norr-

lands inland för ungefär 9 000 år sedan.

Dessförinnan hade olika havs- och issjöstadier

utvecklats fram till den nuvarande Östersjön. I
samband med isfrontens passage av de mellan-

svenska randbildningarna blottlades lägre beläg-

na områden, varvid Baltiska Issjön sänktes till

västerhavets dåvarande nivå. Förbindelsen blev

allt bredare och Yoldiahavet uppkom, flgur :62c.

På grund av landhöjningen (se nedan) blev

emellertid det öppna sundet allt grundare. Slutli-

gen torrlades passpunkterna och en sjö, Ancylus-

sjön, bildades, flgur :62d.

Den stora mängd vatten som frigjordes från

både den avsmältande landisen och Arktis inne

bar att vattenytan steg relativt raskt. Landhöjning-

en, som var större i norr än i söder (se nedan),

medförde en översvämning av strandnära, tidi-

gare torrlagda områden i södra Sverige. Efter en

tid hade västerhavets nivå stigit så mycket, att

saltvatten kunde tränga in i Ancylussjön. Den

övergick därmed i Litorinahavet, figur :62c.

Havsytans stigning blev med tiden allt mindre.

Slutligen översteg även landhöjningen i danska

sunden havsytestigningen. Litorinahavet över-

gick successivt till nuvarande Östersjön.
Landisens mäktighet och tyngd pressade ner

jordskorpan. Under och efter landisens avsmält-

ning strävar jordskorpan att återgå till ursprunglig

nivå. Eftersom landhöjningen är en komplicerad

process med ett växelspel mellan havsytans stig-

ning (se ovan) och jordskorpans höjning är den

ännu inte avslutad, figur :62f.

Högsta kustlinjen (HK) betecknar den högsta

nivå till vilken issjöar eller ishav nått under olika

stadier i Östersjöns utvecklingshistoria (se ovan).

HK är därför inte någon synkron nivå. Den är en

mycket viktig gräns inom svensk jordartsgeologi

(:65). HK har uppmätts till över 290 m ö h i Ång-

ermanlands kustland. Därifrån sjunker den i alla

väderstreck. I Norrbotten är nivån omkring 200

m ö h och i Stockholmstrakten ungefär 150

m ö h. HK når ungefär 90 m ö h i Göteborgsom-

rådet. HK sjunker till 50 m ö h i norra Skåne.

:63 Morän

Vid klassificering och benämning av jordarter

används system som bygger på jordartemas bild-

ningssätt och varierande innehåll av olikstora

partiklar. Partiklarna indelas i följande klasser

och storlekar, tabell :63. [13] [14]

En jordart som innehåller flera av nämnda

kornstorlekar kallas månggraderad (osorterad).

Morän är exempel på en sådan jordart, dvs den

kan innehålla partiklar från mycket stora block
till flnaste ler. Morän har avlagrats direkt av land-

isen och enskilda partiklar, främst de grova, är i

allmänhet kantiga.

Morän består av de bergarter som landisen

passerat över och brutit loss. Morän är därför

olika sammansatt. En grovkornig granit har van-

ligtvis givit upphov till morän med sandig, siltig

(sandig, moig) eller grövre kornstorlekssamman-

sättning. Från en sedimentär bergart, exempelvis
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Tabell G02z63 Kornstorleksklasser. Mått i mm
 

 

Benämning Atterbergs SGFs laboratorie-

system kommitté

Block > 200 > 600

Sten 200 20 600 60

Grus

Grovgrus 20_ 6 60 20

Mellangrus 20 6

Fingrus 6 2 6 2

Sand

Grovsand 2 0,6 2 0,6

Mellansand 0,6 - 0,2 0,6 0,2

Finsand 0,2 0,06

Mo

Grovmo 0,2 0,06

Finmo 0,06 0,02

Silt

Grovsilt 0,06 0,02

Mellansilt 0,02 0,006

Finsilt 0,006 0,002

Mjäla

Grovmjäla 0,02 0,006

Finmjäla 0,006 0,002

Ler < 0,002 < 0,002
 

Anm Jordartsbenämningarna och angivna viktprocent i

texten följer SGFs system [13]. Äldre benämningar står

där inom parentes.

skiffer, har bildats lerig morän eller lermorän

(moränlera). Det finns naturligtvis undantag.

Bland annat har sträckan för ursprungsmaterialets

transport i och av landisen mycket stor betydelse

för den avlagrade moränens sammansättning.

Moränjordarterna kännetecknas förutom av

olika kornstorlekssammansättning av ett mer el-

ler mindre påtagligt innehåll av ens-, mellangra-

derade (sorterade, ofullständigt sorterade) jordar-

ter (sediment). Vissa moränjordarter har så pass

rikligt innehåll av vattentransporterade sediment,

att de kan vara svåra att skilja från verkliga isälvs-

sediment (:64). En sådan speciell moräntyp är Ka-

lixpinnmo, vilken karakteriseras av kraftigt hop-

veckade sediment (:76).

Moränens markyta karakteriseras av en viss

blockighet. Fläckvis kan blockrikedomen vara

mycket hög. En spridning av blocken är dock van-

ligast. Detsamma gäller i stort sett även moränens

3 G l37240

innehåll av block och sten. Undantag finns och

i områden där exempelvis större eller mindre is

stycken avsnörts från landisen kan moränen ha en

grovkornig sammansättning och rikligt med

block och sten.

Under landisens avsmältning avlagrades mo-

ränen som ett täcke med varierande mäktighet.

Ett genomsnittsvärde för moränens mäktighet i

landet är 3 5 m. Lokalt kan moränmäktigheten

uppgå till flera tiotals meter. I de fall moränen

avlagrats i speciella ytformer, t ex drumliner, är

sådana mäktigheter inte ovanliga. Drumliner är

mjukt rundade, strömlinjeformade ryggar bilda

de i landisens rörelseriktning. Förutom den ka-

rakteristiska formen kännetecknas de av en myc-

ket hårt sammanpressad morän. Drumliner finns

företrädesvis i områden med sedimentära bergar-

ter, t ex i Östergötland, Närke och fjälltrakterna.
En variant av liknande ryggformer men vanligt-

vis med blottlagd bergkärna och en utdragen mo-

ränsvans kallas läsidesmorän (:74 och :76).

Ändmoräner är till skillnad från ovannämnda
moränryggar avlagrade vinkelrätt mot landisens

rörelse. De bildades vid tillfälliga stillestånd hos

landisen, t ex under vinterperioder när avsmält-

ningen avtog eller kortvarigt avstannade. Änd-

moräner är i regel låga, långsmala ryggar.

I motsats till ändmoräner är randbildningar

ofta högre och mäktigare samt bildade under me-

ra långvariga stillestånd hos landisen (:62). Rand-

bildningar kännetecknas av en blandning av mo-

rän och isälvssediment. Inte så sällan överväger

isälvssedimenten i randbildningarna. Moränen

har då en underordnad betydelse som ett enskilt

lager antingen i eller på sedimenten.

:64 Isälvsavlagringar

När landisen smälte frigjordes mycket vatten.

Smältvattnet rann fram både på, i och under isen.

En del av bergartsmaterialet som fördes med av

landisen togs om hand av smältvattnet. De kanti-

ga partiklarna avrundades under vattentrans-

porten. Beroende på styrkan i Hödet sorterades

materialet i varierande omfattning. De största

partiklarna avlagrades nära smältvattenström-

mens mynning. Material med avtagande korn-

storlek fördes allt längre ut från mynningen.

Karakteristiskt för isälvssedimenten i allmän-

het är en viss gradering (sortering), växellagring
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och uppbyggnad i ytform. I de flesta fall är isälvs-

avlagringarna uppbyggda av ensgraderade (sor-

terade) sediment. Mellangraderade (ofullständigt

sorterade) sediment kan dock förekomma. Lager

och skikt med olika sediment ärinte alltid horison-

tella. Oregelbundenheter i form av lutande lager,

linser, vågformiga skikt eller på annat sätt störda

sedimentstrukturer är mera regel än undantag i en
isälvsavlagring.

De finkornigaste sedimenten fördes oftast
långt utanför Smältvattensströmmens mynning.

När de så småningom sjönk till botten i hav eller

sjöar bildades glaciala leror. Om leran avlagrades

i sött eller bräckt vatten blev den varvig. Ett varv

omfattar ett sommarskikt och ett vinterskikt.

Sommarskiktet är i regel något mäktigare, ljusare

och har lägre lerhalt än vinterskiktet. Gränsen

mot nästa årsvarv är knivskarp på grund av en

plötsligt påbörjad vårflod. I västkustlandskapen

har den glaciala leran avsatts i salt vatten. Där är

varven otydliga eller saknas helt. Västkustleran är

ofta grå till färgen. Den varviga leran i övriga

delar av landet är rödbrun.

Figur :64a återger principen för uppbyggna-

den av en mellansvensk ås (rullstensås). Åsen har

huvudsakligen bildats inne i en isälvstunnel eller

mycket nära dess mynning. Rullstensåsar av va-

rierande storlek och längd kan ibland följas mil-

tals i terrängen. De största och längsta åsarna

finns i Mälarlandskapen.

Landisens avsmältningsfas kunde ibland på

grund av olika orsaker avbrytas av kortare eller

längre stillestånd (:62), varvid stora mängder

isälvssediment anhopades strax utanför tunnel-

mynningen. Därvid bildades deltan (:73). I över-

Strax efter åsbildningen (__ Förhärskande vindriktning
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mellansvensk ås (Modig 1974)
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Figur G02 :64b Principskiss över ett HK-delta (längd-

profil) [9]

gången mellan avsmältning i vatten och på land

uppkom s k HK-deltan, figur :64b.

När isälvarna mynnade på land bildades inte
deltan utan fält. De kännetecknas av mellangra-

derade (ofullständigt sorterade) men ofta ganska

grova sediment. På fältens yta kan ibland iakttas

ett nätverk av strömrännor. Ett isälvsfält bildat

över HK kallas vanligtvis en sandur (isländska).

De åsar som avlagrades vid landisens avsmält-

ning på land består i allmänhet också av mycket

mellangraderat (ofullständigt sorterat) material.

Ibland är det så kantigt och månggraderat (osor-

terat) att det mer liknar morän än sediment. En-

dast formen hos avlagringen ifråga kan peka på

en isälvs verksamhet. Åsarna över HK har ofta
mycket skarpa krön, s k getryggar.

:65 Jordarter bildade i sentida hav och sjöar

(postglaciala jordarter)

I områden under HK har de ursprungliga jordar-

terna påverkats i olika grad av vattnets vågor

under landhöjningen. Ytlagren hos morän har

tvättats och finmaterialet har sköljts bort. Urtvätt-

ningen har givit upphov till en morän med sval-

Gräns mellan bevarade,

ursprungliga glaciala bildningar

(isälvsgrus,
isälvssand, glacial lera etc)
och yngre på och omlagrat

material (svallgrus,
svallsand och postglacial lera)

Svallgrus

2:a generationen

Svallgrus
Klapper

Block

. Lerkörtel Postglacial lera
.::.;::.:.0..'0_..; .'. o . Deo. ., "Q ..

Svallsan- roat; --".O°,o°.°fo°° 3 53,20 Moran Organiska_:;.._.: scoot eo 500.00'900- ooo * Svallsand. ,¢' ' a
'

.f_ _ o 0°..00 09.00. ;?ooo: .oo .6022 o.. 0.5.2) _ . sed'ment
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Figur G02 :65a Principskiss av mellansvensk ås efter

landhöjning och svallning. (Modifierad efter Modig

1974)
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lat ytskikt, svallad morän. Denna har i allmänhet

ett luckert utseende, som försvinner i övergången

till den underliggande, opåverkade moränen.

Isälvsavlagringarna under HK bearbetades på

samma sätt och svallsedimentbildades, figur :65a.

Mycket kraftig svallning av morän har också givit

upphov till svallsediment.

Beroende på vågornas intensitet, vattendjupet

och terrängläget uppkom olika typer av svallse-

diment. Det grövsta sedimentet, vilket ofta består

av väl rundade stenar, kallas klapper. Klapper

och svallgrus har inte förflyttats långt. Svallgru-

set är ofta språnggraderat (ofullständigt sorterat).

Förutom grus ingår växlande mängder av sten och

sand. Inte så sällan bygger svallgrus upp s k

strandvallar, vilka anger nivåer för tidigare vatten-

ytor.

Svallsand och svallsilt har förts längre ut från

stränderna och därmed blivit ensgraderade (sorte

rade). Det allra finaste materialet omlagrades till

postglacial lera. Den finns i terrängens lägsta par-

tier. Ofta täcker den varvig lera (glaciallera) men

skiljer sig ändå klart från denna. Postglacial lera

har grå blågrå färg. Tunna skikt av sand och silt

är vanliga i den postglaciala leran. Postglacial lera

kan vara uppblandad med gyttja och kallas lerig

gyttja (lergyttja) eller gyttjig lera (gyttjelera) be-

roende på gyttjehalten.

I svallsedimenten påträffas ibland lager eller
skikt med skal eller skalfragment av musslor och

snäckor. Stora mängder av skal kan lokalt bygga

upp skalgrusbankar (:74).

Bland övriga postglaciala jordarter kan näm-

nas älvsediment och eoliska sediment (vindsedi-

ment). Älvsediment varierar liksom svallsedi-
ment inom praktiskt taget hela kornstorleksska-

lan (block ler). De eoliska sedimenten är där-

emot ensgraderade (sorterade). Flygsanden byg-

ger upp dyner. Flygmon avlagras i fält.

De organogena jordarterna bildas genom an-

hopning av djur- och växtrester. Torvmarker upp-

kommer antingen genom igenväxning i öppet vat-

ten eller genom försumpning av förut torrlagd

mark. Torvmarkerna indelas vanligtvis i mossar,

kärr och blandmyrar. Figur :65b visar en högmos-

ses olika utvecklingsstadier.

Kärr kännetecknas av olika slags gräs, starr,

vass, fräken och fuktighetskrävande örter. Brun-

mossor finns i bottenskiktet. Starrtorv, lövkärrtorv

 
Figur G02 :65b Fyra stadier i en vanlig svensk högmos-

ses utvecklingshistoria (G Lundqvist 1963)

1. En sjö med gyttjeavsättning på botten

2. Ett starrkärr har växt ut över gyttjebotten

3. Vitmossor har vandrat in och kärret har förvandlats

till en mosse, vilken växt i höjden och svämmat över

omgivande fastmark samt slutligen fått tallvegetation

på ytan. Endast en liten göl minner nu om den forna

sjön

4. Efter en klimatförändring har mossen växt vidare

och en vanlig mellansvensk högmosse har utbildats

med björk- och albevuxen lagg, tallskogsrand och

plan med spridda martallar

och kärrdy är vanliga kärrtorvslag. Blandmyrar

har omväxlande kärr- och mossepartier. Sträng-

ar eller öar av mossepartier omgivna av kraftigt

försumpad mark kännetecknar vissa blandmyrar.

Gyttja består av mer eller mindre omvandlade

växtdelar och djurrester. Gyttja bildas i närings

rikt, öppet vatten. Den har i allmänhet grön

brungrön färg. Gyttja påträffas sällan som ytlager
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men kan finnas där sjösänkningar ägt rum.

Sjödy (dy) bildas genom utfällning av lösta

humusämnen, vilka transporterats ut i en närings-

fattig sjö från omgivande torv- och skogsmarker.

Dy förekommer oftast uppblandad med andra

organiska sediment.
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Figur G02:66 Jordmånsprofiler i Sverige

:66 Jordmån

Under den tid som förflutit sedan de glaciala och

många av de postglaciala jordarterna bildades

har markens ytskikt omvandlats genom olika pro-

cesser. Klimat, vegetation och djurlivet i marken

är några faktorer som har betydelse vid bildan-

det av jordmån. I Sverige finns två huvudtyper av

jordmån, podsol och brunjord, flgur :66.

Podsol är den dominerande jordmånstypen i

landet. Praktiskt taget hela Norrland utom fjäll-

kedjan samt Dalarna, Värmland och inre Småland

har podsol. Brunjord förekommer huvudsakligen

i områden med lövskog, t ex Skåne, Blekinge och

västkustområdet.

Mellan podsol och brunjord finns en rad över-

gångstyper. De upptar större areal än brunjorden.

:7 Sveriges jordarter
:71 Allmänt

Morän (pinnmo) med olika kornstorlekssam-

mansättning dominerar bland jordarterna i Sve-

rige. Mer än 75 % av Sveriges landyta täcks av

morän. Ungefär 10 % av ytan upptas av kalt berg

eller berg med mindre än 0,5 m mäktigt jordtäc-

ke. Återstående areal utgörs av isälvsavlagringar,

74 
_ Kalt berg eller tunt jordtäcke på berg
[::] Morän, huvudsakligen sandig, siltig

(sandig, moig)

% Lermorän (moränlera)/|erig morän

Sediment

Figur G02:71a Förenklad geologisk karta över Sveri-

ge. Nr 72 76 hänvisar till kapitlets avsnittsnumrering-

ar

finkorniga sediment och torvmarker. Figur :7 la är

en mycket förenklad geologisk karta över Sverige.

Nummer 72 76 på kartan anger regionindel-

ningen i följande avsnitt.
Kalt berg eller berg med tunt jordtäcke före-

kommer främst utmed Sveriges kuster och i fjäll-

trakterna. Berget i kustzonen har till stor del kom-

mit i dagen på grund av svallning under landhöj-

ningen. Dessa områden hade inte särskilt mäkti-
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Figur G02:71b Utbredningen av olika torvmarkstyper

i Sverige [10], blad 41 42

ga jordarter. Under svallningen fördes mycket av

materialet bort från ursprungsplatsen. Tunt jord-

täcke är vanligt även i fjälltrakterna. Där har

emellertid bl a jordflytning bidragit till blott-

läggning av berget.

Moränen i Sverige består av en mängd olika

typer med växlande kornstorlekssammansättning

(:63). Sandig, siltig (sandig, moig) morän domine-

rar. I områden med sedimentära bergarter finns

ett klart samband mellan dessa och moräntypen.

Lermorän (moränlera) eller lerig morän, vanligt-

vis med låg blockhalt men hög stenhalt, förekom-

mer därför inom flera områden. De är ofta viktiga

jordbruksbygder. Moränen i Sverige är annars

mest bevuxen med skog.

Grövre moräntyper förekommer fläckvis över

hela landet. I brist på annat användbart material

kan grov morän tas exempelvis till väggrus.

Grus rms emellertid i olika isälvsavlagringar.
Sverige har många stora rullstensåsar och deltan.

Flera av dem har utnyttjats för olika ändamål.

Detta har numera givit upphov till en akut grus-

,brist i flera av storstadsregionerna. Bristsituatio-

nen har i flera fall inneburit att bergtäkter öpp-
nats.

De finkorniga jordarterna domineras av gla-

ciala och postglaciala leror. Slättområdena under

högsta kustlinjen (:62) har i allmänhet vidsträckta,

uppodlade lerarealer. I Norrland ökar silthalten

markant.

Olika torvmarkstyper och deras utbredning

bestäms huvudsakligen av klimat och terrängför-

hållanden. Figur :71b är en generaliserad bild av

Sveriges torvmarker baserad på bildningssätt och

torvmarkstyp.

:72 Skåne

Det skånska landskapet karakteriseras av de

nordväst-sydöstliga urbergshorstarna och mel-

lanliggande slättområden. Ofta beskrivs den skån-

ska slätten som platt, men den är i allmänhet

småkuperad. Söderslätt i sydvästra Skåne har

exempelvis en utpräglat småkullig terräng. Brös

arps backar nordväst om Simrishamn har en lik-

artad landskapstyp. Ängelholmsområdet och
Kristianstadsslätten är däremot mera flacka och

plana.

Skåne kan indelas i en sydvästlig och en nord-

östlig jordartsregion med en gränslinje från Äng-

elholm till Simrishamn. Den sydvästra regionen

har tack vare det sedimentära berggrundsunder-

laget erhållit kalk- och lerhaltiga moräner.

Block- och stenhalten är låg. Lerhalten är > 20 %.

Denna lermorän (moränlera) är en av de bördigas-

te jordarna i vårt land. Den utgör i allmänhet även

en bra byggnadsmark. Lokalt är moränen tunn

och så rik på sedimentära bergarter, att den är svår

att skilja från löst ytlager av berggrunden. Efter-

som landisens avsmältning över den sydvästra de-

len av Skåne var komplicerad har lermoränen

(moränleran) avlagrats i flera bäddar med mellan-

liggande sediment, figur :72. I de fall de intermo-

räna sedimenten har grov kornstorlekssamman-



38 602 Geologi
 

m'oh

100

... A --n

AAAAAAAA
.

AAAAAAAAAA
AAAAAAAA

AAAAAAAA

 "100
1 2 3km

Sedimentär

berggrund

Urberg

 

AAAA Morän
A

Figur G02:72 Principiell lagerföljd från sydvästra

Skåne med växellagring av morän och sediment [] l]

sättning och inte ligger alltför djupt uttas materia-

let till olika ändamål. De djupare belägna sedi-

menten utnyttjas för grundvattenutvinning.

De finkorniga sedimenten i sydvästra Skåne är

ofta leriga. I backlandskapet påträffas fläckvis

lera högt upp på kullarna. Den kallas platålera.

Mer omfattande utbredning av lera finns i Äng-

elholmsområdet. Den har > 40 % lerhalt och är

överkonsoliderad.

Skånes nordöstra del består av morän rik på

urbergspartiklar och ringa lerhalt. En ökning av

lerhalten sker i sydlig riktning. Mängden av block

och stenar är betydligt större i urbergsmoränen än

i den ovan beskrivna lermoränen (moränleran).

Norra Skåne har många åsar, vilka fortsätter

in i Småland. Isälvsmaterialet är grovt och har i

regel god kvalitet.

I Kristianstadsområdet är isälvslagringarna

mer utbredda och flacka. De domineras av sand.

Kristianstadsslätten består i övrigt huvudsakligen

av lera. Den täcks av sand, dvs svallsediment. Le-

ran är löst lagrad och inslaget av organiskt mate-

rial är ibland påtagligt.

:73 Sydöstra Sverige

Området har en mycket omväxlande terräng.

Från Blekinges småkuperade kustzon med myc-

ket kalt berg övergår landskapet norrut i det kraf-

tigare kuperade sydsvenska höglandet. Detta om-

fattar större delen av Småland och södra Öster-

götland utom kustslätten från Kalmar till Bråvi-

ken i Östergötland. Ett likartat högland följer

längre norrut mellan östgöta- och närkeslätterna.

Slätterna är småkuperade. Öland och Gotland
har betydligt planare terräng.

Höglandsområdena består huvudsakligen av
morän med sandig, siltig (sandig, moig) kornstor-

lekssammansättning. De otaliga block- och sten-

rösena runt de odlade markerna vittnar om hög

block- och stenhalt hos moränen. Morän med

grövre sammansättning förekommer flerstädes

inom höglandet. Den kan utnyttjas som alternativ

till isälvsgrus. Moränmäktigheten är måttlig (4 8

m) och moränytan återspeglar i allmänhet ur-

bergsunderlagets form.

Moränytorna inom östgöta- och närkeslätter-

na uppvisar däremot utpräglade egenformer på

det sedimentära berggrundsunderlaget. Drumli-

ner (:63) förekommer svärmvis inom närkeslät-

tens sydvästra del. Färre drumliner finns på öst-

götaslätten. Moränmäktigheten på slätterna är
betydligt större än inom höglandet. Djup på 10

15 m är vanligt. Lermorän (moränlera) med

> 20 % lerhalt dominerar. Fläckvis förekommer

lerig siltmorän (lerig, moig morän). Blockhalten

är låg men stenhalten hög, särskilt på östgötaslät-

ten. Slätternas moräner är mycket goda odlings-

jordar. Moränerna utgör också fast byggnads-

grund.

Jordtäcket på Öland och Gotland är mycket
tunt. På Ölands Alvar träder kalkberggrunden i

dagen på flera platser. Den leriga moränen och

lermoränen (moränleran) är mycket kalkhaltig.

Moränen har tillsammans med andra mineraljor-

dar omlagrats i samband med landhöjningen. Om-

lagringen och en viss förflyttning av de primära

jordarterna har givit upphov till strandvallar med

grus och sand, vilka utnyttjas för grusförsörjning-

en.
Grusförsörjningen på fastlandet är väl tillgodo-

sedd genom förekomsten av isälvsavlagringar.

Höglandets södra och östra delar har emellertid

ganska sparsamt med isälvsavlagringar. Lokalt

inom höglandets övriga delar har också omfat-

tande grusuttag, främst'nära större tätorter, dras-

tiskt minskat mängden användbart material.

Normalt följer åsstråken dalgångarna, figur

:73. Ibland är isälvsavlagringarna utbildade som

smala rullstensåsar, kullar, platåer eller terrasser.



G02 Geologi 39
 

möh

130'*

120-4M

110

 
 

 

m Sten,grus

och sand

Morän ,". - , ' Grundvattenyta

Berg

Figur G02z73 Typpro l över jordarterna i en dalgång

inom sydsvenska höglandet. (Modifierad efter [l 11)

De två sistnämnda består i allmänhet främst av
sand.

Sand dominerar även i de stora deltan vilka

ingår i de mellansvenska randbildningarna. Des-

sa har en utbredning i öst-västliga stråk och fram-

träder tydligast i Östergötland. Där ingår bl a
Malmslättsplatån nära Linköping, Mjölbyterras-

sen och Djurkällafältet nordväst om Motala som

stora och mäktiga avlagringar i stråken. Många

av de östgötska isälvsavlagringarna liksom de i

Närke har på grund av hög frekvens sedimentära

bergarter (bl a alunskiffer, lerskiffer) dålig kvali-

tet. Sedimenten bör undvikas t ex för framställ-

ning av betong. Fläckvis täcks randbildningarna

av morän med varierande mäktighet (1 4 m).

Kustområdena i Blekinge, Småland och Ös-
tergötland består huvudsakligen av kala berg om-

givna av lera. Glacial lera (varvig lera) överlagras

i allmänhet av postglacial lera, eftersom kustzo-

nen legat under högsta kustlinjen. En hel del

svallsediment, sand och silt, kan därför förekom-

ma på den glaciala leran eller som lager i den

postglaciala leran.

Sand, silt och lera finns också inom Smålands

inland på nivåer betydligt över HK. Sedimenten

har avlagrats i stora issjöbäcken, främst i centrala

och västra Småland. Issjösedimentens mäktighe-

ter är föga kända men norr om sjön Bolmen (~

140 m ö h) har mer än 15 m lera påträffats.

Några av Sveriges största torvmarker finns

inom småländska höglandet. Store mosse och

Komosse är vidsträckta högmossar i västra delen

av området. Mindre mossar och kärr förekommer

rikligt i höglandet. Inom områden med sedimen-

tärt berggrundsunderlag dominerar s k rikkärr.

De är inte särskilt mäktiga och markvegetationen

utgörs främst av kalkkrävande växter.

:74 Västra Sverige med vänerområdet

Västkustens södra hälft kännetecknas av ett

flackt lågland. Låglandet utmed den halländska
kusten förändras hastigt mot öster i övergången

till det småländska höglandet. Ungefär i höjd

med Varberg förändras också landskapet. Djupa

dalgångar med mellanliggande bergsplatåer ka-

rakteriserar landskapet norrut i Bohuslän. Sönder-

brutenheten är ännu mera påfallande i mellersta

och norra Bohuslän. Runt Vänern är landskapet

återigen ganska flackt, men de höga platåerna

Billingen, Kinnekulle, Halleberg och Hunneberg

bryter västgötaslättens plana yta.

Morän saknas eller bildar mycket tunna täc-

ken inom västkustregionen in i Dalsland till syd-

östra Värmland. Österut mot mer höglänt terräng
och i Västergötland ökar moränmäktigheterna

något. Avsevärda mäktigheter, ibland 30 40 rn,

har uppmätts i Västsveriges moränavlagringar av

drumlintyp. Ofta har de en synlig bergkärna med

morän mot och från berget i isrörelsens riktning.

Moränen, som har en sandig, siltig (sandig, moig)

kornstorlekssammansättning, har i stora delar av

Västsverige varit utsatt för kraftig svallning och

omlagrats. Den västgötska sedimentära berggrun-

den har i vissa begränsade områden givit upphov

till leriga och kalkhaltiga moräner.

Flera stora randbildningar kan följas parallellt

med kustremsan. De har en utsträckning från nor-

ra Halland förbi Göteborg och över norska grän-

sen. Likartade randbildningar finns i Västergöt-

land, där de utgör fortsättning på randstråken

från östra Sverige. De västsvenska randbildning

arna består huvudsakligen av isälvssediment, men

inslag av morän är mer regel än undantag. Fjärås

bräcka är en av de mest bekanta randbildning-

arna på Västkusten.

De i Västsverige mycket typiska sprickdalarna

är fyllda av mycket mäktiga finkorniga sediment,

figur :74. Glaciala leror, som avsatts i marin miljö

och därför saknar typiska varv, överlagras av

postglaciala sediment, lera, silt och sand. Den
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Figur G02:74 Schematisk profil över sydvästsvensk

sprickdal. Observera den stora mäktigheten (ca 40 rn)

hos den glaciala leran samt omgivande höjdomrädes

fattigdom på lösa jordlager [l l])

glaciala leran med skikt av silt, ibland sand, har

ofta karaktären av kvicklera. Sammantaget med

lerans avsättningsmiljö utmed branta sluttningar

finns därför en viss skredbenägenhet i området.

Kustslätten i Halland liksom vänerområdet

består huvudsakligen av lera och sand. Den

postglaciala leran har ofta hög silthalt. På grund

av den upprepade havsytestigningen efter land-

isens avsmältning från Västkusten är sedimentla-

gerföljden ställvis speciell. Grova sediment

(sten _sand) kan uppträda till synes helt omotive-

rat i en lerlagerföljd. De bildar därvid en s k falsk

botten. I andra fall finns torrskorpelera djupt ner

i lagerföljden. Organiska avlagringar, t ex torv,

kan vara täckta av minerogena sediment. Beskriv-

na specialiteter förekommer företrädesvis inom

Hallands kustslätt. De kan vålla geotekniska

problem.

Inom västkustområdet har lokalt stora mäng-

der skalfragment anhopats. Flera meter mäktiga

skalgrusbankar förekommer, t ex vid Uddevalla.

:75 Mälarlandskapen

Landskapen runt Mälaren har en mycket flack

terräng. Endast ett litet antal morän- och bergs-

höjder når över högsta kustlinjen (150 190

m ö h). Låga, kala berg och små moränhöjder
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G02z75 Schematisk profil av jordarterna under hög-

sta kustlinjen inom Mälarregionen [1 l]
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omgivna av odlade slätter är typiska för regio-

nen.

Sandig, siltig (sandig, moig) morän täcker den

vågformiga berggrunden i ett relativt jämnt lager.

Morän saknas emellertid ofta på hällarnas krön,

figur :75. Moränens mäktighet uppskattas till i

genomsnitt 4 m. I de fall moränen bildar någon

typ av egenformer, t ex läsidesbildningar (:63),

kan mäktigheten vara större. Det är inte ovanligt

att moränen i dem har betydande inslag av sedi-

ment. Block- och stenhalten är generellt sett låg

måttlig i moränen.

Mälarlandskapen genomskärs av flera av Sve-

riges största åsar. De kan följas miltals i terräng-

en. De har alltid haft stor betydelse för etablering

av kommunikationsleder och bebyggelse samt för

uttag av material och grundvatten. Stockholms-

åsen, Uppsalaåsen och Badelundaåsen är några

av de mera kända rullstensåsarna.

Glacial lera (varvig lera) har en mycket stor

utbredning i regionen. I markplan framträder le-

ran mest i högre lägen, t ex i sluttningar. Den har

i allmänhet en rödbrun färg, som klart skiljer den

från överlagrande grå postglacial lera. Båda har

en lerhalt > 40 %. I glacialleran tilltar dock silthal-

ten med djupet. Silthalten ökar överhuvudtaget i

de nordvästliga dalstråkens glaciala leror. I den

postglaciala leran är sand- och siltskikt vanliga.

Eftersom området till största delen legat under

högsta kustlinjen har svallningen varit omfattan-

de. Förutom den postglaciala leran har svall-

grus svallsand eller ett svallat ytlager bildats när
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moränen omlagrats mer eller mindre intensivt.

Svallning har även påverkat isäIvsavlagringarna.

I vissa för vågorna väl exponerade lägen, t ex åsar-

nas krön, har välrundade stenar och block bildat

klapper (:65). Svallsediment med varierande

kornstorlek och mäktighet täcker flerstädes tidi-

gare avsatta jordarter, t ex glaciallera (se figurer

:65a och :75). En sådan jordlagerföljd är viktig att

känna till före olika anläggningsarbeten.

I igenväxande sjöar och havsvikar kan förut-

om Iera finnas gyttjig lera (gyttjelera), gyttja och

torv i lagerföljden. Torvmarkerna inom området

har i regel varken stora arealer eller stora djup. Ett

undantag utgör norra Uppland, där vidsträckta

torvmarker förekommer.

:76 Norrland, Dalarna och Värmland utom väner-

området

Norrland karakteriseras till skillnad från stora

delar av övriga Sverige av en storkuperad terräng.

Denna s k norrlandsterräng finner man även i Da-

larna och större delen av Värmland. Den kupera-

de terrängen framhävs särskilt väl på grund av de

djupa dalgångarna, figur :76.

Fjällkedjan utgörs av kalt berg eller berg med

ett tunt jordtäcke. Samma förhållande återfinns i

Ångermanlands kustland (Höga kusten). Morän
dominerar i norrlandsterrängen och täcker mer

möh
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Figur G02z76 Schematisk profil av jordarterna i en

norrländsk älvdal under högsta kustlinjen. (Modifierad

efter [1 l])

 

än 50 % av områdets yta. I huvudsak återspeglar

moräntäcket det underliggande bergets yta. Inom

området finns ändå praktiskt taget alla typer av

moränformer. Typiska drumliner med hårt sam-

manpressad morän och utan synligt berg före-

kommer här och var i låglänt terräng inom fjäll-

kedjan. Ryggar med kal bergkärna och en morän-

svans, läsidesmoräner, är talrika inom Västerbot-

tens kustslätt. Kustområdet i norra Västerbotten

och Norrbotten har ett stort antal svärmar av

ändmoräner (:63). I Norrlands inland finns rikligt

med kullar och ryggar avsatta i ett oregelbundet

mönster. Deras ytor täcks i allmänhet av många

små och stora block. Inte så sällan består avlag-

ringarna av en grusig, sandig morän. Den överlag-

rar en finkornigare morän. Båda har skikt och

lager med sediment.

Kalixpinnmon är en morän som består av än-

nu mera sediment (:63). Den byggs upp främst av

sand och silt, ibland grus. Få stenar och block

finns i mellanmassan. Karakteristiskt för Kalix-

pinnmo är de kraftigt veckade och omböjda

strukturerna i lagerföljden. Kalixpinnmo är rik-

ligt företrädd i Norrbottens kustland men finns

även här och var inom hela det beskrivna områ-

det.

Siljansområdet och Storsjöbygden består hu-

vudsakligen av lermorän (moränlera, lerig mo-

rän). Till skillnad mot andra sedimentära berg-

grundsområden i Sverige innehåller moränen

ganska mycket grus, särskilt omkring Storsjön.

Isälvsavlagringarna i norrlandsterrängen är

både mäktiga dalfyllnader av grus sand och

långa rullstensåsar. De sistnämnda är inte lika

stora som de mellansvenska (:64). I inlandet har

de i regel ett mycket växlande innehåll och är

därför månggraderade (osorterade). Längs den i

Norrlands kusttrakter vanligtvis väl framträdande

högsta kustlinjenivån har flera s k I IK-deltan

byggts upp (se figur :64b). De spelar stor roll för

grusförsörjningen. Trots intensiv exploatering har

dock de väldiga svallgrusavlagringarna under HK

fortfarande stor betydelse för grusförsörjningen,

särskilt till Norrlandskustens tätorter. Lager med
blåmusselskal förekommer inom flera av svallgrus-

avlagringarna (:65).

I dalgångarna och på kustslätterna har finkor

niga sediment avlagrats. Kustslätterna består hu-

vudsakligen av glacial lera med inslag av siltvarv.
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Uppåt i lagerföljden täcks den av postglacial lera,

silt och sand. Leran är ibland svartflammig (järn-
sulfid) och kallas svartmocka. Svallsedimenten

har växlande förekomst och mäktighet beroende

på exponeringen vid svallningstillfället. Inåt i

dalgångarna ökar silthalten i de varviga sedi-

menten. Detta framgår mycket tydligt bl a av tjäl-

skjutningen i dessa jordarter.

Finkorniga sediment har inte någon större ut-

bredning i inlandet. I mellersta Jämtland finns

små arealer av sediment (sand lera) avsatta i is-

sjöar.

Inlandet har förutom moränen en hel del torv-

marker. Torvmarkerna utgörs av olika typer av

myrar. Myrar med strängbildningar och backmy-

rar är vanliga. De norrländska myrarna har i all-

mänhet vidsträckt utbredning men sällan särskilt

mäktiga torvlager.
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