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FORORD 

Foreliggande meddelande utgor slutrapport for Geohydrologis

ka forskningsgruppens undersokningar av forutsattningarna 

for dagvatteninfiltration i astra Gardstensbergen, Goteborg. 

Arbetet har genomforts pa uppdrag av Goteborgs Stads 

Bostads AB 

Forutom den direkta tillampningen for projekteringen av be

byggelsen i omradet har arbetet utgjort ett led i Geohydro

logiska forskningsgruppens bada projekt "Lokalt omhander

tagande av dagvatten" och "Ingenjorsgeologisk kartering". 

Det senare har inneburit att redovisningen gjorts i form av 

en ingenjorsgeologisk karta i fern blad. 

Textredovisningen, som gjorts relativt kortfattad, har in

riktats pa att bade belysa de lokala forhallandena och dra 

ut allmangiltiga konsekvenser vad galler arbetsmetoder och 

redovisningssatt. For att inte tynga huvudtexten har den 

geologiska beskrivningen av omradet lagts i en bilaga. 

Berggrundskarteringen har utforts av Rodney Stevens, jord

artskarteringen av Mats Westerdahl. Hydrogeologisk kartering 

har utforts av Bo Lind, som ocksa ansvarat for projektets 

genomforande i stort samt redovisningen. 

Goteborg i april 1979 

Olov Holmstrand 
projektledare 



1 BAKGRUND, SYFTE OCH FORSKNINGSOMRADETS BELAGENHET 

1 1 

Urbanisering av ett naturomrade forandrar drastiskt vatten

balansen. I ett naturligt omrade in ltrerar stora delar 

av nederborden atminstone temporart i marken I ett urbant 

omrade daremot ar stora ytor hardgjorda, till exempel i 

form av hustak, ikleder och parker 

sadana ytor rinner regnvattnet av snabbt och nastan tota 

Det har hittills varit vanligast att leda bort regnvattnet 

(dagvattnet) fran de urbana omradena i slutna ledningar, 

nagot som ger en rad negativa konsekvenser, framst: 

Sattningar och vegetationsskador genom minskad bild

ning av mark- och grundvatten. 

Stora, kostsamma ledningssystem med lag utnyttjande

grad till foljd av att dimensioneringen maste goras 

med hansyn till kortvarig, intensiv nederbord 

Risk for overbelastning och/eller skador pa renings

verk och recipienter genom att dagvattnet kommer o

jamnt och ar fororenat. 

Insikten om de problem som ar forknippade med konventionell 

dagvattenbehandling ledde i borjan av 1970-talet till for-

sok att i stallet ltrera dagvattnet. Det bar emellertid 

framhallas, att metodiken som sadan tillampats mer eller 

mindre medvetet framfor allt i g bebyggelse sedan lang 

tid tillbaka 

Geohydrologiska forskningsgruppen vid CTH 

1976 projektet "Lokalt omhandertagande av dagvatten" Pro

jektet avsag framst att utrona de teoretiska och praktiska 

forutsattningarna for lokalisering och dimensionering av 

infiltrationsanordningar. Under tiden projektet genomforts 

har dagvattenin ltration alltmera kommit att framsta som 

ett led i naturanpassad planer av bebyggelse. 

Inom eller i anslutning till projektet "Lokalt omhanderta-
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gar:de av " har 

exempel pa 

teninfi on. Detalj 

rade i Halmstad ( 

forskningsgruppen 

sk tillampning av dagvat-

har gallt ett om-

), Bratthammar i Goteborg (ler-

omrade) samt ett 

har varit att 

i Karlskoga (moranomrade). Avsikten 

iskt a for 

filtration i olika 

astra ett med 

i allmanhet endast mycket tunna jordlager Dagvattenavled-

pa konventionellt satt planerad bebyggelse for-

vantas i omradet dels risk for vegetationsskador 

dels bli dyrbar pa grund av de svara terrangforhallandena 

For Geohydrologiska for 

bergen varit ett 

sgruppen har astra Gardstens

och angelaget tillfalle att stu-

dera forutsattningarna for lokalt omhandertagande av dag

vatten i ett bergsomrade. 

Projektets malsattning har varit att mot bakgrund av tidi-

gare genomford skning inom ramen "Lokalt omhander-

2 

tagande av dagvatten" s I....LL'LA.'L..._._ attningarna dagvatten-

i astra 

1 "2 

Det undersokta 

ost om Goteborg {fig 1) 

i Gardsten ca 15 km nord

utgors av en flack bergs 

rygg med en brant sluttning aster, ner mot s ler-

fyllda dalgang Omradet, som har en nord-sydlig utstrackning, 

ar ca 900 m langt och 300 m brett Terrangen ar kuperad hall-

mark med ringa j 

och spr i 

hal 

na Pa den astra s 

i riktning NV-SO i 

lovskcg, 

llnadsmasscr vaxer 

till sprickdals 

av Bchuslan 

Jord finns huvudsakligen i sankcr 

pa hojdcmradet av 

av fuktiga sankor-

cch i en dalgang, scm skar in 

ncrra delen av 

ek cch bjork 

el ly 

av talrika spr 

, vaxer en 

scm upptas av 

scm ger upphov 

scm karakteriserar stcra delar 
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4. 

I en av en , i SV-NO-lig 

riktning. Nagot vaster om rl en 

tunnel i N-S-lig 

Den nuvarande planlaggningen av omradet innebar att den 

kronytan bebyggs med omkring 240 radhus uppdelade 

pa tre delomraden sker i 

byggstart till 1 manad 1979 .. 



2 INGENJORSGEOLOGISK KARTA 

2 1 

Den ska karter av berggrunden s med f 

bildstolkning av omr strukturmonster Berggrundskarte-

ringen gjordes med sarskild hansyn till de strukturella och 

miner a ska som anses paverka grundvattnets 

infiltration och s Det att framfor allt 

sprickor och krosszoner beaktats Alla sprickor med mer an 

5 meters uthallighet i ytan har karteratse Sprickorna har 

angivits oberoende av om dear jordtackta i ytan eller ej. 

strykning och s har matts in liksom falt-

5. 

anteckningar gjorts om bergets bankningsplan och andra hori-

sontella sprickor typen har angivits over hela om-

radet. 

Berggrunden ar i allmanhet val blottad eller tackt av tunna 

jordlager Man vantar sig storre jordmaktighet i de tva 

mindre dalar som korsar omradet i NV-SO-lig riktning, samt 

i de stora N-S orienterade dalgangarna saval aster som vas

ter om omradet I stora drag foljer topografin en allman 

NV-SO-lig riktning. Hojden varierar fran 80 till 140m over 

havet 

For en mer detaljerad 

till bilaga 1 

2 2 

av berggrunden hanvisas 

Normalt anger en jordartskarta jordartsforhallandena ca 

0,3 m under markytan Vid karteringen tas ingen hansyn till 

jordmanen, dvs den del av jordlagren som forandrats genom 

atmosfarens och vaxtlighetens inverkan Tunna lager av or

ganiskt material (torv) inom forsumpade omraden markeras 

normalt ej heller 

De ovan angivna norrnerna har i mojligaste man tillampats 

aven inom detta projekt. De speciella intensioner som 

projektet har ernellertid foranlett vissa avsteg Inom bergs

ornradet har jordmaktigheter over 0 3 m rnarkerats I vissa 



fall, n~r det bed6rnts markera tcktoniska drag, kan dock 

mindrc jordtiickcn ha anqivit!c; P<0

l rnotsvllr-<lnclc ~>iill k<ln c~n 

viss undcrrcprcscnlation av jorcltiickct f()r-ckommc:l uppc p/1 

bergskullar dar tektoniska monster saknas. 

For beskriyning av jordlagren hanvisas till bilaga 1. 

2 3 

Till den ingenj6rsgeologiska kartan hor tva marksektioner 

Dessa ar upprattade med st6d av ringarna samt de 

geotekniska unders6kningar som gjorts inom omradet (Bo Alte 

AB, 1979) I sektionerna har sprickor och zoner i berget 

markerats schematiskt ner till ca 10 meters djup De marke 

rade zonerna nar givetvis mycket djupare an sa 

Forsok har gjorts att skilja pa olika svaghetszoner i ber

get. Beteckningarna har huvudsakligen valts fran Knutsson 

et a 1. , 1 9 7 3 . 

I sektionerna har zonerna markerats vertikalt. Detta ar en 

schematisering som inte alltid stammer med de verkliga f6r

hallandena 

2. 4 

6. 

Yt- och grundvattenf6rhallanden har karterats genom flyg

bildstolkning och studier i terrangen Berggrunds- och jord

artskartorna har legat som grund for dessa studier. Framf6r 

allt beaktades grundvattnets in- och utstromning, dvs forsok 

har gjorts att sarskilja omraden, dar grundvatten bildas 

re strommar ut mot markytan Genom Gatukontoret i 

Goteborg har grundvattenobservationsror i jordlagren 

satts i omradet. R6ren som utgors av 1" jarnror, har pla

cerats med tva st i vardera av de storre NV-SO-liga dal

gangarna R6ren har drivits ca 2 m ner i marken och har 

givit viss hydrogeologisk information. Roren kom tyvarr pa 

plats forst i den senare delen av unders6kningsperioden. 

Den korta obs ioden och fatalet observationspunk-

ter har medf6rt att grundvattenf6rhallandena endast kunnat 

bedomas oversiktligt 



7. 

For hydrogeologisk beskrivning hanvisas till bilaga 1. 

2.5 

vat ten 

I enlighet med erfarenheter fran tidigare projekt (Bucht, 

Lind, 1978) har en utvarderande tolkning av undersokningarna 

enterats i Utvardering kan goras med avseende 

pa olika mal I 1 galler den forutsattningar 

for lokalt omhandertagande av dagvatten. Det maste poang

teras att kartan inte utgor nagot definitivt underlag for 

placering och utformning av infiltrationsanlaggningar. Kar

tan skall ses som ett diskussionsunderlag vid kontakter 

mellan projektor och kartor. 



3 ERFARENHETER AV PROJEKTET 

Det geologiska faltarbetet bar givits en inriktning mot 

ingenjorsgeologisk kartering. Det betyder att sadan infor

mation har framtagits ocb redovisats som kan ha praktisk 

se vid byggnadsplanering Vad galler karteringen av 

berg och jord bar arbetet utforts pa liknande satt som ar 

vanligt vid geologisk kartering. For det bydrogeologiska 

kartbladet bar arbetssattet i storre utstrackning anpassats 

till de lokala forhallandena. 

I berggrundskarteringen ingick registrering av sprickor ocb 

sprickzoner. I anslutning till detta arbete ar en avgrans

ning mellan berg ocb jord naturlig att gora. Denna avgrans

ning kan sedan ligga till grund for jordartskarteringen. 

Jord- ocbbergartskartorna utgor sedan underlag for den hyd

rogeologiska karteringen. De olika faltmomenten bor dess-

. utom integreras sa att man vid faltarbetet far ut optimalt 

med information inom varje sektor. Som framgar ovan ar en 

viss tidsmassig forskjutning att foredra. Upplaggningen av 

den geologiska basdatainsamlingen kan askadliggoras som i 

fig 2. 

I 
~ 

Fig 2. Schematisk framstallning av integrering ocb tidsmas
sig forskjutning mellan olika geologiska undersok
ningar vid upprattande av ingenjorsgeologisk karta. 

8. 



Geotekniska undersokn har ocksa utforts i omradet, del-

vis under samma tid som de geologiska Resultaten av dessa 

undersokningar har i viss man kunnat utnyttjas vid den geo-

logiska jordartskarteringen. Det geotekniska arbetet utfor

des dock helt fristaende vilket lett till att dess informa

tionsvarde for den ingenjorsgeologiska kartan blivit begran-

sat. Var er ar att geoundersokningarna bor utforas 

i foljande ordning: 

i) Geologisk analys av basfakta 

II) Teknisk utvardering 

Sorn geologiska basfakta bor i forsta hand redovisas jordar

ter, berggrund och hydrogeologi. Beroende pa omradets karak

tar och markanvandningsplanerna kan dessa delar ges olika 

prioritet Utifran detta grundmaterial kan sedan krav pa 

geotekniska undersokningar, i avdelning II, preciseras. Med 

detta arbetssatt ar det mojligt att battre utnyttja de sam

lade resurserna 

Betraffande det hydrogeologiska materialet har grundvatten

observationsror i start sett saknats inom omradet. Detta ar 

givetvis en brist. Sarskilt pataglig har bristen kants for 

berggrunden. Grundvattensituationen i de tunna jordlagren i 

ornradet later sig ganska val utredas aven utan observations

ror, vilket daremot inte ar fallet med berggrunden. Pa sam

rna satt ar infiltrationskapaciteten mycket lattare att fast

stalla for jord an for berg For infiltrationsbestamning 

(eqentligen premeabilitetsbestamning) i jordlagren har den 

s k gropmetoden" anvan s (se L 0 Ericsson 1978). Var er-

farenhet ar att detta ar den for narvarande basta metoden 

for jordar och svara terrangforhallanden 

Vid en detaljerad hydrogeologisk inventering maste man del-

vis ga 

gars bade 

saledes 

kan 

r indikationer i vegetationstacket Om studier 

och vegetation i ett omrade bor 

ionsstudien utforas sa att dess information 

as aven hydrogeologin. 

9 
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3 2 

Resultat av undersokningarna redovisas i form av ingenjors

geologisk karta. Kartsysternet bygger pa sarnlad och mot pla

nering rnalinriktad redovisning av ett ornrades nattlrforuts§tt

ningar. En fullst§ndig ingenjorsgeologisk karta skall redo

visa alla pararnetrar sorn har betydelse for rnarkanv§ndningen, 

dvs aven vegetation, jordrnansforhallanden rn rn Om denna rnal

s§ttning skall uppfyllas §r det nodv§ndigt att den ingenj 

geologiska kartan over ett visst ornrade kornrner att besta av 

flera kartblad. S§llan far man tillf§lle att uppratta alla 

kartblad sorn bor inga i en fullstandig ingenjorsgeologisk 

karta I st§llet kan man uppr§tta nagra, de for kartans §nda

rnal viktigaste kartbladen. I foreliggande version av kartan 

har fern av kartbladen uppr§ttats. 

Erfarenheterna fran detta projekt visar pa att kartbladen i 

viss utstr§ckning bor utforrnas efter ornradets lokala forut

sattningar. Sa har t ex h§r vissa speciella jordarter rned 

hog organisk halt urskiljts. Kartan skall ses sorn ett led i 

utforrnningen av ett enhetligt ingenjorsgeologiskt kartsystern. 

En viktig del i redovisningen av det geovetenskapliga bas

rnaterialet §r direkta kontakter rnellan kartor och avn§rnare, 

dvs planerare och projektorer Projektet har rnycket klart 

visat v§rdet av sadana kontakter. Av varde i detta sarnrnan

hang ar ocksa att basrnaterialet redovisas i planeringskar

tornas skala, oftast 1:1000. 

Geovetenskapliga undersokningar rned exakthet so~ rnotsvarar 

en redovisningsskala pa 1:1000 §r rnycket tidsodande och i 

rnanga fall onodiga I stallet blir det fraga om att redovisa 

rnera oversiktligt material i en detaljerad skala. I den man 

grundrnaterialets exakthet inte rnotsvarar kartans skala rnaste 

detta klart frarnga i text direkt pa redovisningskartan. 

I den ingenjorsgeologiska kartan ingar kartblad dar en ut

v§rdering av det geologiska basrnaterialet gjorts. Erfaren-
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heten visar att detta ar en viktig del i s-

n Att till och ektorer leverera far-

digt grundmaterial utan komrnentar hur ssa forutsa·ttn 

skall as ger ikt ett samre resultat 



4 SAMMANFATTNING OCH UTVARDERING 

Foreliggande rapport avser en redovisning av projektet 

"Forutsattningar for lokalt omhandertagande av dagvatten 

pa astra Gardstensbergen, Goteborg" Projektet har utforts 

inom ramen for skningsprojektet "Lokalt omhandertagande 

av dagvatten" som varen 1976 bedrivs av Geohydro-

logiska ingsgruppen, CTH 

Resultaten av utforda undersokningar presenteras i form av 

ingenjorsgeologisk karta. Dari ingar ett kartblad som, pa 

grundval av de ovriga kartbladen redovisar den bedomning 

12. 

som gjorts med avseende pa forutsattningarna for lokalt om

handertagande av dagvatten. Av kartan framgar att det inom 

omradet i allmanhet finns vissa forutsattningar att vid pla

nering av dagvattensystem utnyttja metoder som bygger pa 

lokalt omhandertagande. Tillsammans med erfarenheter fran 

andra omraden visar detta att lokalt omhandertagande av 

dagvatten gar att utnyttja i geologiskt mycket olika miljoer. 

Viktigt ar emellertid att anlaggningarna ges olika utform

ning och funktionssatt i skilda omraden. Inom det undersokta 

omradet galler generellt att man bor inrikta sig pa att sa 

mycket som mojligt dampa flodena. Detta kan man gora genom 

att utforma uppehallsmagasin for dagvattnet. Uppehallsmaga

sinen kan i vissa delar placeras sa i terrangen att delar av 

vattnet infiltrerar ner i marken (berggrunden eller jordlag

ren) Den huvudsakliga funktionen hos magasinen blir emel

lertid att under en langre tid utjamna flodena vid haftiga 

regn eller snosmaltning. Denna langsammare avbordning kan 

ske antingen i braddavloppsledning eller genom utslapp di

rekt pa markytan 

Den ingenjorsgeologiska kartan har inom detta projekt givits 

en inriktning mot lokalt omhandertagande av dagvatten. Kar

tan har framstallts som ett led i stravandena att utveckla 

ett kartsystem som bygger pa samlad och mot planering mera 

malinriktad redovisning av ett omrades naturforutsattningar. 

I kartsystemet kan forutom de har framtagna kartbladen aven 

andra inga, t ex over vegetation, jordmaner och geotekniska 

llandene 
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1. GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FORHALLANDEN 

I OSTRA GARDSTENSBERGEN 

Bilaga 1 . · 21. 

Tidigare faltundersokningar som innehaller information om 

Gardstensomradet har publicerats av Sandegren och Johansson 

(1931), ~undegard (1957), Larsson (1967), Samuelsson (1978) 

samt Wedel (1978) 

1 .. 1 

I det vanligaste fallet ar bergarten en ljust gra, medelkor

nig kvarts-dioritisk gnejs .. Huvudmineralen utgors av kvarts, 

kalknatronfaltspat, biotit, kalifaltspat och hornblande. 

Berget ar val forskiffrat och har, pa grund av segregation 

av mineral, delvis lager av olika farg och sammansattning. 

Nagra pegmatitiska gangar finns parallella med forskiffringen 

men de har inte karterats eftersom de ar sma och relativt 

odeformerade. Basaltiska gangbergarter a andra sidan ar ofta 

latt-vittrade och ar ofta uppspruckna. De mindre gangarna 

sam karterats har sannolikt tidigare forekommit sam samman

hangande gangar parallellt med forskiffringen. 

Detaljerade mineralogiska tendenser anses ej vasentliga for 

syftet av denna undersokning. Berget har emellertid i vastra 

delen mer biotit och i astra delen har det mer kalifaltspat 

i vissa lager sam alterneras med kvarts- eller kalk-natron

faltspat-rika lager. Det finns mindre delar sam liknar granit 

till sin karaktar och kanske har haft plutoniskt urspr~~~. 

I nordostra omradet marktes en viss del ogongnejs med stora 

kalifaltspat~kristaller. 

1.2 Strukturer 

Forskiffringen stryker vanligast N10 25°W och stupar brant 

mot vast eller ost. Stupningen ar flackare i nordostra de

len. Stereonatdiagrammen (Fig 1) framstaller s-plan-poler och 

visar allman deformation runt en axel sam stupar 15° at N23°W 

Axlarna av sma veck som patraffades i falt ar ocksa oriente

rade i denna riktning parallell t med forskiffringen .. 



Alla rnarkbara sprickor rned utstrackning langre an 5 rn har 

karterats (totalt = 582) forutom de sprickor sorn var horison-

tella el nastan horisontella sorn beaktas senare. Rosdia-

av alla sprickor (Fig 2) visar en allrnan NW riktning 

men den ar for spridd for att rnojliggora nagon narrnare tolk

22. 

Nar sprickorna raknas inorn rnindre ornraden blir rnonstren 

definierade sorn i de foljande diagrarnrnen (Fig 3,4,5) 

Den norra delen tolkas att ha skjuvsprickor koncentrerade i 

riktningsarna N80°W och N50°E (Fig 3). Det ar rnojligt att den 

E-W grupp sorn finns ocksa ar skjuvsprickor sorn blev till under 

ett nagot forandrat t stern Sprickorna i riktningarna 

N20°W och N30°W foljer forskiffringen. Den sydvastra delen 

ar karakteriserad av en rnycket stark WNW tendens (Fig 4) sorn 

kan vara antingen tensionsprickor eller skjuvsprickor Spric

korna i riktningen N20°W rnotsvarar sorn tidigare bergets for

skif ingsplan. I sydostra ornradet grupperas sprickorna i 

tva skjuvpar, den starkaste i riktningarna N55°W och N75°E 

sarnt ett rnindre de ierat par i riktningarna N90°W och 

N45°E Forskiffringsplanssprickor brukar vara nord-syo-i a 

i det har ornradet (Fig 5). 

Zoner rned flera sprickor vittras och eroderas lattare och 

saledes finns de ofta under jordtackta dalar Tolkningen 

av zonerna i ornradet visar bada sprickzoner rned mer eller 

rnindre lokal utstrackning sarnt mer regionala deforrnations

zoner sorn antagligen ar djupare och mer krossade. 

Riktningen av sprickzonerna inorn det undersokta ornradet 

finns i lagre halvan av rosdiagrarnrnen rned rnotsvarande spric

kor i ovre halvan (Fig 3,4 5) Det verkar sorn om det finns 

bra korrelation rnellan riktningen av zoner respektive sprickor 

Zonerna ritade i den norra delen motsvarar bast tol~~~~;~:: 

av sprickorna (Fig 3) Skjuvzoner finns i riktningarna N75°W 

och N55°E, medan zonerna i riktningen N10-35°W ar parallella 

med forskiffringsriktningen I sodra och sydvastra delarna 

foljer zonerna oftast forskiffringsriktningen men det finns 

zoner som troligen orsakats av skjuvrorelser. 
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Rosdiagram over sprickor (ovre halvan) och 
sprickzoner (undre halvan) . 

23. 



Figur 3. 

/ 

/ 

/ 

S?r/cRor (17lefer) 
IV= 162... 
.f:f'l'\. = IS"9o 

(me-Ie-r) 

N= 12.. 

~/?'} = 95'<1 /Sf 

Sprickor och sprickzoner i norr~ delen av 
undersokningsomradet. 

S: allman riktning med skjuvsprickor eller 
skjuvzoner .. 

F: allman riktning med sprickor eller zoner 
langs forskiffringen. 
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Sfr;ciU:>r (ft'l) 
N= 193 

t.m.::: .2.130 
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;y::::20 

£m == .1385 

Figur 4 och 5. Sprickor och sprickzoner i sydvastra 
respektive sydostra delen av under
sokningsomradet. 

S: allman riktning med skjuvsprickor 
eller skjuvzoner. 

F allman riktning med sprickor eller 
zoner langs forskiffringen. 

Spr;ckor (rn) 
N= 227 

:lm= :2.3/t) .m 

Zoner ( /11) 
A/=8 

£.m:: 4/,s-""' 
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Omvandling under starkt tryck och ternperatur har givit upp

hov till gnejsens forskiffring och lagring. Veckning har fore

kommit i lager av varierande kornpetens. Berget i sydostra 

delen ar mer kvartsrikt. Det har ocksa varit mer mobilt som 

i falt syns av sma veck Rorlighet och halvsmalt tillstand 

kan ocksa ha varit orsak till granitisk intrusion eller ana

texis i det har ornradet. I vastra delen finns det betydligt 

farre veck. Det ar mojligt att den hogre biotithalten har 

har varit ett hjalpmedel i de tektoniska rorelserna som da 

mest bestatt av glidande rorelser parallellt med forskiff

ringsplanen. Storre rorelser langs forskiffringsriktningen 

har orsakat deformationszoner sorn gransar till och korsar 

Ostra Gardstensberget samt stracker sig utanfor omradet. 

Den plastiska deformationsperioden eftertraddes av en period 

av rupturell deformation. Skjuvdeformationen var orienterad 

runt ett trycksystem som atminstone delvis hade E-W-lig rikt

ning liksom tidigare. Forskiffringsplans- och rorelsezoner 

utgjorde svagheter i berget och utsattes lattare for sprick

bildning. Variation i tidigare deformation och berggrundens 

inhomogenitet blev anledning till viss spridning i sprick

monstret. 



2. JORDARTSFORDELNING 

Av jordartskartan framgar att huvuddelen av hojdomradet 

ar hallmark. De naturliga jordarna som finns inom detta 

omrade ar mer eller mindre paverkade av kemisk och meka

nisk vittring. Den organiska halten ar mestadels mycket 

hog En speciell typ av jordart som urskiljts ar en bland

ning mellan en minerogen fas och en hog organisk halt, upp

gaende till mellan 10% - 15% (torrviktsprocent). Detta 

innebar att mellan en tredjedel och halften av provens 

volym (inklusive porer) utgjorts av organiskt material. 

Gangse mekanisk analys har inte gatt att utfora pa denna 

jordart. Jordarten, som alltid ligger over hogsta kust

linjen, bedomdes i stort vara sedentar. Gransen mot mera 

ordinar moran ar mycket flytande. I vissa partier har aven 

moranen mycket hog organisk halt, sarskilt i ytan. Forsok 

har gjorts att markera detta pa jordartskartan liksom de 

partier dar hog ytfuktighet orsakat tunn torvbildning pa 

moranens yta. Sten- och blockhalten hos jordarna ar lag. 

Den hoga organiska halten i allmanhet gar att aven torv

markerna i vissa delar kan vara svara att avgransa. Sarskilt 

nar maktigheten ar liten. Av de geotekniska undersokningarna 

framgar att maximalt torvdjup 4,5 m uppmatts i det sydligas

te myromradet. I ovrigt ar torvdjupet mestadels 1 2 m. 

Den sodra dalgangen i omradet upptas till stor del av fyll

nadsmassor. De ursprungliga intentionerna vid utfyllnaden 

var att vallar av sprangsten skulle laggas tvars over dal

gangen. I bassdngerna mellan vallarna tippas sa massor av 

lera och torv. Huruvida utfyllnaden verkligen skett pa detta 

satt ar oklart. Av ytjordkarteringen framgar att lera och 

torv overlagrar sprangsten. En sammanhangande sprangstens 

vall kan ses tvars over dalgangen vid ovre anden av det 

branta partiet. 

Leran som ansluter fran aster grundar upp i dalgangarna. 

Backar har har skurit igenom leran och visar att den under

lagras av stenig friktionsjord. Lerans maktighet tilltar 

snabbt at oster 

26. 



3 HYDROGEOLOGISKA FORHALLANDEN 

3 e 1 

Infiltration i kristallint berg ar beroende av narvaron av 

oppna och sammanhangande sprickor. De karterade sprickorna 

stupar vanligen nastan vertikalt eller, alternativt, brant 

nar de ar parallella med forskiffringen De skulle alltsa 

bara tillfalligtvis skara varandra i berggrunden. Det finns 

emellertid andra sprickor som ar horisontella eller nastan 

horisontella och som ar vasentliga i samband med grundvatt

nets stromning. De har troligen bildats genom tryck-lattnad 

27. 

pa grund av erosion eller isrecession. De horisontella 

sprickorna ar vanligare i de norra och ostra delarna dar 

berggrunden begransas av stora deformationszoner och har 

storre frihet till rorelser. Den vastra delen har anmarknings

vart farre horisontella sprickor och den delen ar foljakt

ligen daligt dranerad. De horisontella sprickorna i sydostra 

delen liknar bankningssprickor karakteristiska for granit. 

I allmanhet bar de horisontella sprickorna vara mindre ut

vecklade vid storre djup. 

Enstaka skjuvsprickor brukar vara tata delvis pa grund av 

lermineral som bildas genom mineralomvandlingar i samband 

med sprickbildningen. Tensionssprickor ar oftast nagot batt

re vattenforande. Tyvarr ar det dock oklart hur stor roll 

tensionsdeformation spelade for sprickornas utbildning i 

det karterade omradet. Jordtacken over zonerna hjalper in

filtrationskapaciteten genom att magasinera ytvatten och 

tillata infiltration over en langre tid. De storre och mer 

deformerade zonerna anses vara mer genomslappliga. De norra 

och sydostra delarna har sannolikt den basta in ltrationen 

pa grund av flera zoner, manga sprickor som ar horisontella 

och saledes battre vattenforande, samt flackare forskiff- . 

ringssprickor. 

3 2 

Infiltrationen i jordlagren inom omradet sker pa tva satt. 

Dels genom nederbord direkt pa ytan och dels genom yttill-



rinning fran hallar. For en oversiktlig bedomning av jord

lagrens permeabilitet utfordes in situ forsok enligt den 

s k "gropmetoden", utarbetad vid CTH av L 0 Ericsson, 1978. 

Den hoga grundvattennivan inom manga jordtackta avsnitt 

begransade starkt mojligheterna till infiltrationsforsok. 

Tva provplatser valdes ut, se kartbladet "UNDERSOKNINGAR", 

och permeabiliteterna uppmattes till: 

punkt A: 

punkt B: 

-5 1,7·10 m/s 
-5 2,2·10 m/s 

Detta motsvarar infiltrationskapaciteter vid vattenmattnad 

av: 

punkt A: 60 mm/h 

punkt B: 80 mm/h 

Infiltrationskapaciteten ar i allmanhet sa hog att nagon 

uttalad ytavrinning inte forekommer inom jordomradena vic 

normala regn. Avrinningen fran omradet sker i stallet via 

berggrundens spricksystem, pa bergytan under jordlagren 

samt som interflow i jordlagren. 

Till foljd av den hoga organiska halten har jordarna i all

manhet mycket hog faltkapacitet. Vattenhalten i de jord

prover som togs ca 30 em under markytan varierade mellan 

43% och 28% (viktsprocent) . 

28. 

Nagon sammanhangande akvifer finns inte i de spridda jord

omradena. Vissa av de jordtackta partierna bildar i stallet 

egna grundvattenbassanger. Detta galler i huvudsak de storsta 

·dalarna och sprickzonerna, med tillracklig jordmaktighet. 

Grundvattenytan foljer i start sett markytans topografi. 

Under inverkan av faktorer som infiltration, permeabilitet, 

marklutning m m kommer dock grundvattnet att rora sig fran 

infiltrationsomraden (instromningsomraden) till lagre lig

gande utstromningsomraden. Utstromningningsomradena markeras 

i undersokningsomradet av kallor, diffust grundvattenlackage 



eller allmant forhojd markfuktighet. Det vatten som lacker 

fram i utstromningsomradena rinner inte alltid av i kon~ 

centrerade backfloden utan kan ocksa infiltrera pa nytt i 

marken ett stycke langre ner i sluttningen. 

Inga observationspunkter for grundvatten i berggrunden finns 

inom omradet. Samspelet mellan grundvatten i jordlagren och 

berggrunden ar darfor daligt kant. 

29. 

I batten pa den norra dalgangen strommar grundvatten ut pa 

flera punkter. En bit ner i dalgangen, se kartbladet "UNDER

SOKNINGAR", uppmattes flodet i den avrinnande backen till 

0,23 1/s, den 11 nov 1978. Matningen hade foregatts av en 

6 dygns-period med i start sett uppehallsvader (tot 1,2 mm, 

stn 201 Bergsjon, Goteborgs VA-verk). 
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