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1 SEMINARIETS SYFTE 

P har borjat uppmarksammas alltmera Som 

ett resultat av bl a den iska rik aneringen anser 

man nu att det kravs heltackande planering av markanvand

ningen For att mota de mycket varierande behoven av in

formation inom skilda amnesomraden pagar pa olika hall 

utveckl av redovi system i form av kartor 

Utomlands flerstades utveckling av s k Ingen-

jorsgeologiska kartor, vilka i forsta hand ar avsedda 

att vara underlag for planering och byggande I anslut

ning till den internationella utvecklingen har vid Geo-

logiska institutionen CTH, sedan flera bedrivits 

forskning om orsgeologisk kartering. Projektets 

malsattning ar dels att ta fram lampliga modeller f5r 

redovisning i av tekniskt anpassad, geoveten-

skaplig dels att hur informatio-

nen bor insamlas, bearbetas och utnyttjas. Projektet 

genomfors inom ramen for Geohydrologiska forsknings

gruppens vid CTH verksamhet och bekostas av Statens 

rad for byggnadsforskning (BFR) 

H~ttills genomfort arbete har bland annat resulterat i 

ett forslag till utforande av kartor och flera prak

tiska til Resultaten har redovisats i ett 

antal rapporter, exempelvis Holmstrand och Wedel 

(1974, 1977) Holmstrand (1974) Lind (1979) samt 

Malmquist m fl (1979) 

Det ar angelaget att fa ett samlat grepp om forskning 

och utveckling inom kartomradet Seminariet 1980 04-17 

hade som ett av sina syften att till stand en over

blick och samlad presentation av pagaende utvecklings

arbete i Sverige Till seminariet inbjods darfor ett 

antal experter fran olika instanser och foretag med 

verksamhet inom omradet 

Ett annat med seminariet var att informera om 

framkomna resultat inom projektet "Ingenjorsgeologiska 
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kartor" vid CTH Detta galler bade 

den la utveckl och 

sarnband med tillampningar i 

av 

i 

Det tredje, och kanske viktigaste med semina-

riet var att inhamta r hittills 

och planerat arbete for att pa satt kunna s 

det fortsatta tet med till be-

hov och onskemal Denna del av seminariet hade forbe 

retts genom en enkat till bl a kommuner och lanss 

elser, vilken redovisas i bi 1 
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Tid 

Plats 

09 .. 30 

10.00 

3 

PROGRAM 

Torsdag 17 april kl 09.30 

Chalmers tekniska hogskola, Goteborg, Sal VK, 

Sven Hultins 6, Ingang "Vag- ocL. Vat ten 

II - Arkitektur 

10 00 Valkomstkaffe 

10.30 Inledning och presentation av ingenjors 

geologisk kartering med internationellt 

perspektiv (Olov Holmstrand) . 

10.30- 11.45 Presentationer av svenska kartprojekt. 

(Foretradare for resp projekt) : 

- Statens geotekniska institut 

(Beteckningssystem for bergundersok-

- Statens geotekniska institut 

(Geoteknisk terrangklassificering) . 

- Sveriges geotekniska forening 

(Geotekniska beteckningar) 

- Sveriges geologiska undersokning - VIAK 

(Energigeologiska kartor) 

- VIAK AB 

(Datoranpassad kartredovisning) 

- Sveriges geologiska undersokning 

(olika geologiska och hydrogeologiska 

kartor) 

- Goteborgs stadsbyggnadskontor 

(Sammanstallning av geologisk och geo

teknisk information) 

Goteborgs Universitet 

(Geomorfologisk karta) 
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12 00 

13 00 

1 3 15 

15 00 

15 .. 30 

-

4 

EFEM-Arkitektkontor 

(Ekosystem och isk 

12.00 Kort diskussion 

projekten 

13 00 LUNCH 

13 15 Inledning till 

15 .. 00 Gruppdiskussioner 

stallningar 

Lararrum VO) 

1 5 30 

1 6 00 Slutdiskussion 

de presenterade 

skussioner i 

konkreta 

V01 3 VV1 I 

Seminariedagen kommer att dokumenteras och en samman-· 

stallning av resultaten 

mer att goras 

gruppdiskussionerna kom-
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3 DELTAGARFORTECKNING 

Enligt den narvarolista sam patecknades under formidda

gen vid seminariet var foljande personer narvarande: 

Berntsson, Jan 

Bjurstrom, Gosta 

Brorsson, 

Bucht, Eivor 

Carlsson, Leif 

Carlstedt, Bo 

Engqvist, Per 

Ericsson, Lars 0 

Eriksson, Anders 

Flodin, Nils 

Gustafsson, Gunnar 

Hellgren, Lars-Gunnar 

Hillden, Arne 

Holm, Thomas 

Holmstrand, Olav 

Hard, Stig 

Jerkbrant, Conny 

Jonasson, Sven 

Landberg, Johan 

Larsson, Sven-Ake 

Lind, Bo 

Lundgren, Tom 

Modin, Bjorn 

Moller, Ake 

Nilsson, Kaj 

Rudberg, Sten 

Institutionen for geoteknik, 

CTH 

, Stockholm 

Statens Bo 

Statens institut for bygg

nadsforskning, Lund 

Sveriges Geologiska Undersok

ning, Uppsala 

Scandiaconsult, Stockholm 

Sveriges Geologiska Undersok

ning, Uppsala 

VIAK AB, Stockholm 

AlB, Stockholm 

SGF, Stockholm 

VIAK AB Goteborg 

Stadsbyggnadskontoret, Gate

borg 

Sver Geologiska Undersok-

ning, Goteborg 

Geologiska institutionen, CTH 

Geologiska institutionen, CTH 

VIAK AB, Goteborg 

Efem Arkitektkontor, Goteborg 

Geologiska institutionen, CTH 

VIAK AB, Malmo 

Sveriges Geologiska Undersok

ning Goteborg 

Geologiska institutionen, CTH 

Statens Geotekniska Institut, 

Linkoping 

Geologiska institutionen, CTH 

VBB, Stockholm 

VIAK AB Malmo 

Naturgeografiska institutionen, 

Goteborgs universitet 



Samuelsson Lennart 

Sandberg, Berti! 

Svedinger, Bjorn 

Svensson, Chester 

Wedel, Per 

Viberg, Leif 

Widgren, Ragnhild 

Wilen, Peter 

6 

Sveriges Geologiska Undersok~ 

ning, Goteborg 

K-konsult, Kalmar 

VIAK AB, Stockholm 

Geologiska institutionen, CTH 

Geologiska institutionen, CTH 

Statens Geotekniska Institut, 

Linkoping 

Statens institut for byggnads 

forskning, Lund 

Geologiska institutionen, CTH 
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NELLT PERSPEKTIV 

Foljande avsnitt 

Holmstrands 

vudsy 

menar med 

var att kl 

orsgeo 

4 1 

en 

7 

SK KARTERING INTERNATIO-

utskrift av Olav 

till seminariet Hu

vad man internationellt 

ska 

Samhallsutvecklingen medfor en allt starkare paverkan 

pa den fysiska miljon, genom att markomraden tas i an

sprak for olika andamal Vi har borjat inse att natur-

resurserna ar andl och att vi inte har rad att lata 

bli att ta hansyn till de naturgivna forutsattningarna 

En aldre, oansvarig installning exemplifieras val av 

den beryktade formuleringen i forutsattningarna for en 

plantavling om Jarvafaltet "Terrangen kan forestallas 

fritt" Byggande pa premisser ger bade dyra an

laggnings- och underhallskostnader och i manga fall en 

dalig miljo 

Alla ar val numera i overens om att man bor 

utnyttja marken optimalt med hansyn till naturgivna 

forutsattningar Daremot asikterna isar en hel 

del om vad detta innebar i praktiken. Grunden, att 

man maste utgar kan vi emellertid vara 

helt eniga om. Pa lanet har vi har i Sverige 

hallit pa med oversiktlig planering inom ramen for 

den s k iska riksplaneringen 

Kunskaperna om markomraden maste insamlas, bearbetas 

redovisas och utnyttjas Har kommer den ingenjorsgeo 

logiska karteringen in i bilden Begreppet "ingen

jorsgeologisk kartering'' ar uppenbarligen ganska dif 

fust. Det finns salunda ett flertal svenska kartbe 

grepp som ar mer eller mindre synonyma Benamningen 

ar emellertid internationellt vedertagen och gangbar, 

vilket ar an till att den forts fram och ut

nyttjats i utvecklingsarbetet vid Geohydrologiska 

forskningsgruppen 
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4 2 

Den logiska kartans ursprung £inns att 

i de traditionella ska kartorna Dessa 

varierar givetvis en hel del i utforande mellan olika 

lander men iserat kan man s att en normal 

isk karta huvudsakl har ett 

anden och geo 

att kl 

sk utveckl 

alders ll 

storia I andra hand 

redovisas sammans och eventuellt de tekniska 

hos olika enheter 

ska kartan har gjorts av geo 

och ar r att fors och til 

Traditionellt talar 

Den traditionella geo

for geologer 

for andra grupper 

pa en geolo-

sk karta bara om alder och s i grova 

hos olika ska enheter som 

nastan alltid atfoljer kartan behandlar geologisk ut

veckl enheternas och inbordes relatio-

ner amt o den kemiska sammans Mekaniska 

och ska data bara ibland 

Geo skt kartmaterial for och byggande 

maste anpassas speciellt for dessa Denna an-

pas kan mer eller mindre genomgripande I 

det foljande g~s exempel 

4 3 Trans sk karta 

Den traditionella geologiska kartan kan i viss man ut-

jas for jorsgeologiskt bruk genom att anpas 

sas och i olika avseenden Detta kan ske 

exempelvis genom utbyggd teckenforkl och att be-

till kartan inriktas mot losande av tek-

niska fter Varnes (1974) ger nagra konkreta punk-

ter for hur en traditionell geologisk karta skall 

transformeras till en 

Till 

ter 

resultat av bo 

jorsgeologisk 

och laboratorietes 
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Ge en sk oversattning i teckenforkla-

nya enheter kartan (zonindelning) 

De bada sistnamnda punkterna overensstammer ganska val 

med den Tjeckiska modellen for ingenjorsgeologisk kar

tering (se t ex Matula 1969) 

Betraffande den for 

tredimensionella 

olika alternativ 

a) Karta utvisande 

2 m (forekommer i 

orsgeologiska andamal viktiga 

ger Varnes (1974) tre 

llandena pa visst djup, t ex 

land) 

b) Rander 

19 4 7) 

eckisk metod forst inford av Zebera, 

c) Kartenheter for 

land) e 

4 4 Karta 

ljder (forekommer i Holl-

UNESCO-IAEG 

Inom IAEG (International Association of Engineering 

Geology) finns en speciell arbetsgrupp for ingenjors-

geologisk resultat har fram-

for allt redovisats i en guide som utgivits av UNESCO 

(1976) Guiden ger till skillnad fran UNESCO:s be

skrivning for hydrogeologisk kartering (UNESCO, 1970) 

inte detaljerade foreskrifter for utforande utan be

handlar framfor allt kartans syfte, allmanna inne

hall och anvandning Kartan forutsatts inte gripa ut

over det traditionellt geovetenskapliga omradet, aven 

om det i ssammanhang sk.ulle ligga nara till 

hands att behandla ett vidare amnesomrade 

4 4 1 Kartans syfte 

Kortfattat kan kartans syfte sagas vara att: 

Ge underlag for markanvandningsplanering 

Ge underlag for planering konstruktion och under

hall av byggnadsobjekt 



Kart an 

foruts 

1 ge en bild av 

lser om 

1 0 

1 under latta 

och vara latt att for-

s aven for andra an geo 

Kartan skall ge for av omses 

mellan miljo och konstruktion Planer 

och konstruktioner skall kunna harmoniera med den geo

iska mi jon 

Kartan skall inte ersatta detalj Den 

av detalj skall under latta och 

unde 

4 4 2 

ske 

Kartans 

llandet av en 

av 

logi 

Morfologi 

11 

ingenj sk karta skall 

av 

och jords , sarnrnansattning, 

m m. 

och 

mansattning m m 

morfologi 

1 

upptradande, sam-

element i 

ska fenomen skred, aktiva forkast

m m 

4 4 3 Kartans klassifikation 

av olika 

le kunna 

av jorsgeologiska kartor Man skul 

att denna klassifikation ersatter direkta 

foreskrifer om kartornas utforande men anda ger vagled

for utforandet 



A 

A1. Specialkarta 

A2 Allman 

B .. 

B1 Analytisk 

B2. Sammanfattande 

B3. Hjalpkarta 

B4 .. Komplement 

c. 

C1 .. Storskaliga 

C2. Mellanskala 

C3 .. Smaskaliga 

1 1 

Behandlar en av ingenjors-

geologi, ett speciellt andamal 

(projekt) 

Manga av ingenjorsgeolo-

gi flera andamal 

Utvarderar enskilda komponenter 

av geclogin, t ex vittringsgrad, 

tektonisering, seismiska risker 

Allman geologisk utvardering el

ler zonkarta med klassificering 

av geologin 

Presentation av data, t ex under

sokningar, lagertjocklekar. 

Basdatakartor, t ex geologi, mor

fologi, jordman hydrogeologi .. 

1:10 000 och storre 

1:100 .. 000 1:10.000 

1 100 000 och mindre 

4 4 .. 4 Ingenjorsgeologiska kartans sardrag 

Med utgangspunkt fran UNESCO s beskrivning av ingen

jorsgeologisk karta gar det att ta fram ett antal as

pekter som skiljer den ingenjorsgeologiska kartan fran 

en traditionell geologisk karta 
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Att man efterstravar att skilja 

tion ringar 

Att man att kartans evans skall fram-

genom en redovis av unders 

man 

redo vi 

ller det med 

ankartorna och i 

..~... ... .,-- ..... ,;:) ione 11 

av sek-

vid en utforlig 

kartan 

man inte drar s for att redovisa informationen 

flera (ibland kartblad 

del lan geo och andra grupper 

sk" karta 

iel i amerikansk litteratur jamnstalls garna in-

karter for 

environmental geology" 

satt till svenska "miljogeologi 11 

eller direkt 

I detta begrepp laggs 

inte bara renodlat faktorer som geo-

fi och logi utan ocksa faktorer som 

beskriver ska sociala och ekonomiska forhallan-

den finns exempelvis hos Turner och 

Co fman (1973). samt (1974) 

I Turner och Coffman (1973) las av ERU 

(Environmental Resource Units) for att underlatta be

av befintl miljo och dess lamplighet-kans-

for olika s i olika 

iga ERU forutom pa traditionella 

faktorer aven och mansklig paverkan 

4 6 

Med UNESCO s definition av orsgeologisk karta 

£inns det 

sa 

och med vida variationer som kan ges 

Foljande exempel ar narmast avsedda 

variationsbredden 
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De svenska jordartskartorna av SGU s modell (serie Aa, 

Ae m fl) kan i viss man sagas ha en ingenjorsgeologisk 

inriktning. Detta beror pa att jordavlagringarna ar sa 

gott som likaldriga och att karter narmast tar 

till att skilja ut enheter med olika mekanisk samman-

sattning Bristerna for ingenjorsgeologiskt bruk ligger 

t i av 

att kartorna ar 

Ett exempel pa enkel och 

ionell redovisning och 

for andra an geologer 

bearbetning av 

konventionellt geologiskt material utgor de danska "by

geologi" kartorna (Mertz, 1969 m fl) .. Ett utsnitt ur 

en sadan karta redovisas i f 1 Till kartan hor en 

beskrivning som ar avpassad till avnamare utan geolo

giska specialkunskaper. 

I andra anden av skalan far man mycket ambitio-

sa, amnesmassigt narmast heltackande beskrivningar 

over omraden avsedda for planering En sadan ar be

skrivningen over omradet kring Saskatoon, Canada 

(Christiansen, 1970). I viss man likartade svenska 

projekt har genomforts i Tings (Skogshogskolan 1971) 

och Linkoping (Statens Naturvardsverk Linkopings kom

mun, 19 77) 

En mycket pakostad av hur geovetenskap-

lig information i kartform kan tillampas praktiskt 

har utgivits av US Geological Survey (Robinson, Spie

ker, 1978) e Denna publikation kan ge atskillliga im

pulser till hur en motsvarande svensk "propaganda

skrift" skulle kunna utforas 

Har i Sverige blir troligen bara ingenjorsgeologisk 

kartering i ganska stora skalor aktuell Utomlands kan 

man emellertid patraffa mycket smaskaliga kartor. Ett 

extremt och narmast kuriost exempel ar den i f 2 

atergivna ingenjorsgeologiska kartan over jorden (Er

shova och Sergeev 1979) Motiveringen for kartan tal 

att atergivas: "At present an urgent need has arisen 

to make a comprehensive engineering geological map of 

the world 11 
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Diagram of the eng.tnccnng geological tvpification oft he E::uth 

Legend: 

Continents: 

I- shields plates of old platforms; 
lH shields of IV -plates 
platforms; V- orogens and rift 
Palaeozoic and folded basement; VI 
orogens and rift orogens on :viesozoic folded 
VH epigeosyncline orogens 
Cainozoic folded basement. 

Transition structure.~: 

VHI geosyncline island arcs; lX- volcanic i-;land 
X -deep ba~ins; x: -continental -;lopes. 

Oceans: 

XI[ platfurms; Xlll orogcns: XIV- rift 

Environment: 

J-.icrl:d 

FiguJL 2. 

subzone of glaciers, rocks without seasonal thawing. 
subzone of cnnnnuous distribution of pcrmafrozen rocks 

seasonal D- subzone of discontinuous 
distribution of rocks with -;ea.sonal thawing; 
E moistened rocks with seasonal freezing; 

- subzone moi~tened rocks without season .. ll 
G - wbzone of moderate mmstened rocks with 

evidence continental salinizati('!l and -;easonal freezin!];: 
-;ubzone of moderate moi-;teneJ rocks with season<d 

I- <>ubzone of rnoi~tcned \Jlintzed mcks 
with \CJ~nnal freezing: J of p<Jurly rnot-;tened 
<>alini7ed rrx:ks wtthout 't::J',onal tree;ing. 

faults; J houndarics of ~:coo.;truc-
- bound:mc~ uf Ji~trthuti<m llf [Krmairnzen 

houndancs 11[ Ji-,trthull(lf1 qf 'cJ-,nn:ll!v frotcn 
n - 1-K>uild.lr;c-, 11f It>n:d ;;colt~I!:IC:littlllt'>. . 
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5 PRESENTATION AV SVENSKA KARTPROJEKT 

5 1 I 

Till seminariet inbjudits ett antal representan-

ter for 

utveckl 

och instanser som haller pa med kart

jekt i vid bemarkelse Varje 

tant fick ca 10 minuter 

ra sitt projekt 

en skri 

s att snabbt re 

erbjods dessutom att 

redovisning avsedd att 

iceras i foreliggande rapport 

Foljande avsnitt utgors huvudsakligen av foredragshal-

larnas egna redovi , vilka redigerats nagot for 

att bli taml likformiga Gosta Bjurstroms redovis-

i avsnitt 5 11 

nariet 

5.2 

Tom Lundgren, SGI 

inte muntligen vid semi-

Ungefar samtidigt med utveckl av ingenjorsgeolo-

ska kartor vid Chalmers tekniska hogskola har vi pa 

Geotekniska Institutet (SGI) och och trafikinsti-

tutet (VTI) genomfort en utveckling av beteckningar 

for bergundersokningar att anvandas inom byggnads-

och samheten. Aven detta arbete har be-

kostats av BFR Forutom jag sjalv har Per Ahlberg, 

SGI och Hakan Thor~n, VTI arbetat med detta. 

FORSTUDIE 

Vi ade med en forstudie (Knutsson et al 1973) som 

en inventering av de forekommande betecknings-

och redovisnings och hade ocksa en kon-

takttraff dar vid diskuterade och samordnade problemen. 

Denna utredning visade att det var angelaget att utveck

la ett gemensamt, enhetligt beteckningssystem och stan

dardiserade redovisningsformer Utvecklingsarbetet har 

s av en allsidigt sarnmansatt referensgrupp rned rep-

resentanter berorda 
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TILL BETECKNINGAR 

Det 

av 

utlandska s 

ar for 

rt 

arbetet omfattade en utvidgad invente-

och ssystem, sarskilt 

Ett forsta forslag till beteckning-

och strukturelement sade vi i 

19 77 (Ah et al, 1977) Detta en de 

fors har sedan blivit diskuterat och bear be-

tat i en 

av 

vikt vid 

fa 

som 

gavs en 

1 9 7 8) • Vi 

nara 

fick 

med re och med stod 

externa kontakter Vi har lagt stor 

- och 

pa fors 

ingar For att 

en storre krets an den 

av arbets och re , ut-

eller remis 1978 (Ahlberg et al, 

Manga ville ha ett mera 

pa forslaget. 

at system an det vi fo-

reslog, andra ville ha ett mycket enklare system Vi ar 

medvetna om att forslag ar en form av kompromiss, 

men det ar ett forslag som ger mojlighet till eg-

na, frivilliga til 

kunna fungera som ett 

Det bor alltsa i start sett 

ial for fortsatt be

bar kunna inga som en del i arbetning 

det ingenj logiska k temet 

I likhet med CTH s fors till orsgeologiska 

kartor har vi sarskilt urskiljt be for un-

dersokningspunkter, unde 

Dessa skall alltsa anvandas 

slaget till 

linjer och r 

sarskilda kartor For

omfattar endast ca 

15 bergarts Detta ar alltsa grundtyper med moj 

ligheter for enskilda frivilliga tillagg Bergarts 

beteckningarna skall kunna anvandas vid redovisning i 

bade svart-vitt och overbeteckningar 

finns i systemet Dessutom forekommer en serie beteck-

ningar for strukturer i De redovisar lage 

och orientering for t ex plan- och linjarstrukturer, 

ickplan kross- och sprickzoner 
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HUVUDMAN BETECKNINGSSYSTEMET 

Intentionerna med be systemet har hela ti-

den varit att en lamplig huvudman for utgivningen 

av Svenska (SGF) har 

namnts som en huvudman SGF s beteckningskom-

mi har emellertid inte kunnat lag 

sarskilt vad avser unde 

l er och liknande Man anser 

inte att detta forslag ar forenl med 

system for 

andra sidan har inte 

nat att 

system Detta 

vi snart kunna 

som kan 

vi att det har 

na som en ful 

och k 

5 3 

Leif I SGI 

MOT IV 

e A 

i sin helhet kun-

ska foreningens 

har annu inte kunnat los as men 

en kompromisslosning 

Pa det vi set hoppas 

snart skall kun-

del i ett ingenjorsgeologiskt 

isk 

Normalt anvand~ inom oversiktlig isk planering kar-

tor som visar jordarter och berghallar Dessa kartor 

endast generella omdomen om jords och bergs 

och 1 

jordart stracker s 

s 

bra till 

ler 

star 

for en enskild 

inom ett start intervall fran 

Detta pa-

skt alla jordarter om en 

betraktas staendet kan exemp-

li med lera som kan variera grund mycket 

fast till maktig los Variationen i egenska-

perna framgar inte av en jordartskarta som visar var-

je jordart med en enda eller symbol Risken for 

fel omdomen om ar uppenbar 



Det ar i de oversiktl 

nivan pa inve 

lokalisering av 

1 9 

skedena man binder s for 

val av ubyggnadsriktningar, 

se och storre kommunikations

leder Det ska beslutsunderl bor redan i 

det skedet vara sa 

niska foruts 

en av alla pl 

att de verkliga geotek

kan tas med vid sanunanvagning-

faktorer Mis i oversiktliga 

(kostsamma tidsodande) att 

i senare skeden eftersom anen blir mer och 

mer last, se 

Pcliverkbar 
del 
kostn. 

507. 

3 

F~gWL 3 Pc'LveJdzbCUL de_! av i<.o~.J.tnade/L {joJt piavteiUng p!Lo j dz.te_!U_ng 
oc.h byggande (hudJtage_n l<.wwa) (FJtan NyJ.JtJLom, 7978). 

SYFTE 

Syftet med det planerade projektet ar att utveckla ett 

s k "geotekniskt terrangsklassif system" som 

skall medge att de ska egenskaperna skall kun-

na karteras over stora arealer temet avses kunna 

anvandas for saval oversiktl som detaljerad plane

rings Redovisningen sker i form av kartor som visar 

"geotekniska ser", som var och en ar defi 

nierad genom ett antal egenskaper: t ex jordart, mak

tighet, fasthet, sattningsbenagenhet lutning, grund

vattenniva. 
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PRINCIPER KARTERING OCH REDOVISNING 

Grunden for det tankta klassifi 

llandena ar 1 

systemet ar att 

inom en region om 

geohydrologiska for-

4 e 

GEOLOGI 
TOPOGRAFI 

SOt-A 
-.- A 

GEOH'f'OROLOGI 
VEC.ETAT ION 

GEQHY:Jt=<OLOGI - •- A 
VE.GEThTION A 

GEOTEI<NII< SOM A 

FigutL 4 

Vid klassific utgar man val undersokta om-

Dessa indelas i med kanda geotekniska 
II asser", som utgor 

ser, t ex maktig los normalkonsoliderad le-

ra, ML NL Geo fi och geohydrologi bestams 

for varje klass I jungfrul omraden identifieras se-

dan dessa och j med referensklassens geo-

etc. Om faktorerna overensstammer med nagon refe

rensklass t ex ML NL klassas det okanda partiet som 

ML NL och asatts ocksa referensklassensgeotekniska 

En vasentlig del av utvecklingsarbetet kom-

mer att at av denna princ gil 

t i olika 

For varje ass upprattas en "egenskapsbeskriv-

ning 11 som visar inom vilka er egenskaperna ligger, 

se exempel nedan 
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GEOTEKNISK 

EGENSKAPSBESKRIVNING 

Lagerfoljd Lt/L/Si/Fr/B 

0 5 2 0 m 

Lermaktighet < 5 m 

Fasthet Los 1 o Tf < 25 kPa 

Konsolidering liderad 

Lutning Horisontell flack 

Grundvatten 2 m under markytan 

Egenskapsbeskrivningen ger en mangd informationer till 

geoteknikern men man kan inte att planeraren 

skall kunna forsta alla dessa fackuttryck Darfor mas 

te de geotekniska oversattas till begrip-

lig information som planeraren direkt kan ta och 

utnyttja Den tekniska be 

pel pa en sadan overs 

nedan ar ett exem

Det ar en oppen fraga hur 

mycket som skall tas med har och hur informationen skall 

utformase Alla problem och losningar far inte plats, 

men beskrivningen skall informera om de geotekniska 

mojligheterna och 

GEOTEKNISK TERRANGKLASS DERAD 

TEKNISK BESKRIVNING 

Barighet Max belastning < 50 kPa 
Uppfyllning < 3 m 

< 3 van 
< 5 van + kallare 

Sattningar s sfri belastning < 40 kPa 
-

uppfyllning < 2 m 
-

lse < 2 van 
-

il bebyggelse < 3 van + 
kallare 

Schaktning Lerschakt kan utforas med slant 
S i underliggande silt 
eller moran kan innebara flytpro
blem Normal schaktbarhet. 
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g Si, si Mn 

I huvudsak med utbredd bottenplat
tae Tyngre hus och konc.laster 
grundlaggs med intar eller palar 
till fast batten eller alternativt 
pa utskiftad jord 

den " ska asskartan" redovisas endast 

det som ar fors 

naml de ska 

for planeraren 

sernas fordelning 

tillsammans med de tekniska beskrivningarna. 

sk sskarta" redovisas 

5 och 6 

Nils Flodin SGF 

I anslutning till seminariet om ingenjorsgeologiska 

kartor den 17 1 1980 CTH var forfattaren in-

bjuden som for Svenska geotekniska fore-

, SGF och dess Symbol- och beteckningskommitte. 

Forfattaren sag darvid aven som sin uppgift att tala 

for geotekniken i storsta allmanhet och mot historisk 

erinra om motsvarande geotekniska 

kartframstallningar ingenjorsgeologin och bygg-

login fanns som reella begrepp i Sverige. 

Forel inlagg ar nagot utvidgat jamfort med det 

korta muntl anforande som rymdes inom ramen for er-

hallen tid En del av forfattarens muntligt framforda 

ter vid grupp- och slutdiskussionerna vid semi

nariet ar aven medtagna och nagot ytterligare utvecklade 

ALLMANT 

For framstalln av specialkartor inom geoomradet ar 

av naturl skal de geologiska kartorna basmaterialet; 

ju battre och utforligare geologiska kartor, desto batt-
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re mojl till to for sarskilda andamal 

Detta har pa ett utmarkt satt kommit till in-

om Sveriges geo iska dar man pa utsi-

dan av sin s geologiska under-

sokning, 1978) namner att "Informationen ar bl a av-

sedd verksamhetsomraden Samhallsplane-

ring, rd, aggningar, 

och taktverksamhet 

SGU arbetar med ett antal kartserier dels aldre kom-

binerade allmanna jord- och , de aldsta 

fran 1862 och i olika skalor dar vissa serier upphort 

och flera kartor ar utsalda dels nyare serier med 

specialinriktning Av de senare finns Agrogeologiska 

kartblad (Serie Ad, Sodra Sver 1 20 000) Jord

artsgeologiska kartblad (Serie Ae, 1 50.000), Berg-

grundsgeologiska och geo iska kartblad (Serie Af, 

1 50.000) 

1 50 000, 

ska kartblad 

1 25 000) och oversiktl 

(Serie Ag, 

jord- och 

bergskartor ( Serie Ba och Ca 

1:1 000 000) 

1 100 000 

For raknar SGU upp ett flertal sek-

torer dar de geologiska kartorna har stor betydelse: 

oversiktlig isk pl 

kommunomfattande markdispositioner och kommunover
sikter 

omradesplaner for 
ningar, frit 

underlag for detaljplaner 

lse~ industrianlagg
rekreationsomraden m m 

det namns att den geologiska kartan ar ett viktigt 
underlag for rationell planer av grundundersok-
ningar i form av sander och provtagning etc; 
har ryms salunda av unde for geotek-
niska bedomningar och undersokningar, liksom for 
motsvarande inom ingenjorsgeologin (byggnadsgeolo
gin) 

lokalise och utformning av undermarksarbeten; 

bergets beskaffenhet och kvalitet ges har liksom un
derlag for bedomning av risker for grundvattensank
ning 

lokalis av miljoforstorande verksarnhet, t ex 
bedomning av risken for fororening av grundvatten 
genom avfall ing 
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bestamning av skyddsom-

av avloppsanlaggningar 

for planering av 
for tjalfarlighetsbedomning 

vagstrackningar, t ex 

av konsekvenserna av olika av exploa-
tering 

utredningar ang. lokali 
av 

bedomning av ett omrades skyddsvarde 

Som synes ar framstallningen av de geologiska kartorna 

i mycket patagligt inriktad pa de tekniska aspek-

terna 

GEO-TEKNISKA KARTOR 

Det ar ingen tvekan om att det i manga fall behovs spe

cialkartor for olika andamal inom geoomradet och detta 

gav sig relativt tidigt tillkanna i Sverige. Tidigast 

kom det till uttryck i samband med byggandet av de 

svenska jarnvagarna i slutet av 1800-talet och under 

de forsta artiondena av 1900-talet, da de daliga grund

forhallandena och atfoljande olyckor kravde battre be

domningsunderlag och 1913 tvingade fram SJ:s Geotek

niska Kommission For Kommissionen blev ocksa den to

ska kartan av stor betydelse. Kommissionen ut

gav 1922 sitt stora, aven internationellt uppmarksam

made pionjararbete i form av ett slutbetankande (Sta

tens Jarnvagar, Geotekniska kommissionen 1914 1922, 

1922). I Kommissionen ingick saval vag- och vattenbygg

nadstekniska som geologiska experter Forutom att den 

moderna geotekniken foddes i samband med Kommissionens 

tillkomst sa kan det kanske sagas att de i Kommissio

nen ingaende geologerna blev de forsta ingenjorsgeolo

gerna aven om benamningen inte blev denna. 

De plankartor som i de enskilda fallen uppgjordes av 

Geotekniska Kommissionen blev stundom en geoteknisk

geologisk karta och i textbeskrivningarna ingick myc

ket geologi I anslutning till tillkomsten av Kungl. 
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och lsens ska avdel-

ning 1936 och dess e ljare Statens ska 

institut 1944 kom geologin kanske nagot i bakgrunden, 

atminstone till att a med men de da existerande 

geologiska kartorna hade stor betydelse vid inspek-

tionen pa och planeringsarbetet 

etc I sambande med samh~lls for 

utvecklingen har geologin sedan gradvis allt stor-

re lse, vilket bl a manifesterats i uppkomsten 

av begreppet d~r geologi ~r huvud~ 

ord, liksom teknik ~r huvudord i geoteknik 

SYMBOLER OCH BETECKNINGAR SOM UNDERLAG FOR GEOTEKNISKA 

KARTOR OCH PLANRITNINGAR 

I anslutning till de n~mnda geotekniska institutioner

nas tillkomst okade behovet av att mera i detalj kunna 

markera de olika undersokningspunkterna i plan. I takt 

med den snabba utvecklingen av den geotekniska utrust

ningen och geotekniken over huvud taget tillkom och 

utvecklades s ett system som i dag 

omfattar sex specialblad, med Svenska geotekniska fore

ningen som ansvarig (Svenska Geotekniska Foreningen, 

1980) Bladen har den gemensamma rubriken "Beteckning

ar vid geotekniska undersokningar'' med foljande inne

hall 

Blad 1 Redovis i plan 

2 Redovisning i sektion; Beteckningar for jord
arter, Sonderingshals avslutning 

3 Forkortningar (av jordarter, utrustningar 
etc) 

4 Redovisning i sektion (av sondering, prov
tagning etc) 

5 Planredovi Huvudbeteckningar for 
liga jordarter (i och linj ) 

6 Planredovisning Beteckningar for ytliga 
jordarter, vissa lagerfoljder sarnt jord
djup (i f~rg och linjering) 

Utvecklingen av blad 1 4 har i detalj redovisats av 

(1966) och h~r skall endast anges nagra allrnan

na data Det borjade omkring 1936 rned endast en cirkel 

for ett borrhal 1944 kunde cirkeln indelas i olika 
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kvadranter angivande resp viktsondering och provtag

etc Under 50-talet utvidgades beteckningarna 

till att omfatta ligare metoder och markeringar 

l utanpa cirkeln. 

Andra system utanfor SGI, bl a hos Stockholms 

stads gatukontor 1957 fick Svenska geotekniska 

i uppdrag att samordna alla exis-

terande Detta terade samma ar i 

ett gemensamt system, i princip i enlighet med ovan 

blad 1 3. Blad 4, omfattande uppritning av 

undersokningsresultat i sektion, blev svarare att 

enas om och t i slutet av 1965 kunde detta mal 

Bladen har, varje gang i begr~nsad omfattning, revi

derats vid omtryckningar i takt med tillkomst av nya 

metoder etc. Beteckningarna ~r rekommenderade som 

SGF s standard av berorda myndigheter, kommunala or

gan och konsulter etc vid geotekniska redovisningar 

i Sverige (de anv~nds i vissa delar ~ven i Finland) . 

Blad 1 4 bil~ggs geotekniska utlatanden och finns med 

vid anbudshandlingar och liknande. De har sedan sin 

tillkornst gatt ut i n~rmare en rniljon exemplar. 

Blad 5 och 6 tillkom i anslutning till en BFR-rapport 

(SVR s Plananvisningskommitte, 1970) med titeln "Re

komrnendationer for tekniska och ekonomiska utredning

ar vid uppr~ttande av planforslag. Del 1. Grundfor

hallanden" och med SVR sam huvudrnan och fr~mst Gosta 

Bjurstrom som drivande kraft (jfr nedan). De tva bla

den uppr~ttades i samarbete mellan geotekniker och 

geologer och de rekommenderade fargerna foljer i stort 

de gangse geologiska 

Av de angivna bladen ar har blad 1 av speciellt intres 

se eftersom det ror beteckningar pa planer (ritningar 

och kartor) . Bladet upptar symboler for olika former 

av geotekniska undersokningar, anv~nda metoder etc: 

sondering (statisk, dynamisk) med till~ggstecken for 
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djup och 

prover) hydrologiska bes 

samt andra bes~~.LLLU.~ 

deformationsmatning 
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(storda och ostorda 

, bl a 

som och 

Det unika, aven internationellt, med systemet ~r att 

alla undersokningar som utforts i en punkt kan kornbi

neras i en enda sammansatt symbol, sasom visas pa 

I denna har salunda utforts statisk son-

de ring ned i minst 3 m for kontroll, har tagits 

ostorda j sarnt bestarnts grund-

vattenniva vid korttidsobservation De ingaende forkort-

ningarna blad 3) anger i detta fall lera ( L) , 

sand ( s) grus (Gr) samt berg (B) ~ 

Systemet ger aven mojl att komplettera aldre un-

dersokningsri Pa sa satt kan ritningar i arki 

vet hallas aktuella och bli levande. Att korn-

binera aldre planer sorn SGF s beteckningssys 

darernot ej tern rned ev andra 

(Kombination av tecken samt 6vrig redovisning i plan) 

Deta/jerad redovisning 

16 

+ 8,3 72-03-14 
A 

l 5, 3 L 5,3 L 
S 6,3 Fr 6,8 Fr (1,2) 

{B) 

Enkel redovisning 

V1d enkel redov1sning 

ar endast undersok 

ningspunktens num 

mer angivet 

Enligt det kombinerade tecknet har foljande undersok

ningar utforts: 

statisk sondering 

sondering ned i berg (minst 3 m under f6rmodad berg-
yta) 

tagning av ost6rda prover 

bestamning av grundvattennivan vid korttidsobservation 
vingprovning 

FigU!L 7 ExeJnpe_l ra vU_ng av okntVLg,6punk;t pa plan ent.{_g;t 
Sve.n6!2.a g e.o;te.lznU ka flone.vU_ng e.n6 Be.;te.c_kningcUL vid ge_o;te_f< nL-0 ka 
unde.M o lzvU_ng aft. U;tdnag ufL SG F: -0 b.tad 1 • 
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SGF s och kan aven anvandas vid 

redovi av bergundersokningar Statens geotekniska 

instituts jade arbete med lag till betecknings-

for bergundersokningar synes betr.planmarkering 

kunna samordnas med SGF s system Tva olika system har

vore katastrof for t ex Stockholm stads gatukon-

tor 

GEOTEKNISKA KARTOR 

Fors t till de ta svenska systematiserade geo-

tekniska kartorna ar troligen det som presenterades av 

ta Bjurstrom (1948) i tidskri Byggmastaren. Det-

ta skedde i anslutning till en artikel med titeln "Geo

teknikens betydelse vid samhallsplanering - en fraga av 

nationalekonomisk rackvidd" Vid grundundersokning for 

eller generalplanering sags inledningsvis att 

undersokningens mal ar att framstalla en geologisk-geo

teknisk karta over planomradet med existerande geolo

giska kartor som stommaterial. Har gors undersokningar

na oversiktliga Vid de mera detaljerade grundundersok

ningarna for stadsplanering rekommenderar artikelfor-

fattaren huvudkartor tre geotekniska och en eko-

nomisk 

Borr- och ytlagerkarta 

2 N skillnadskarta 

3 Grundlaggningskarta. 

4 Grundkostnadskarta eller kostnadsskillnadskarta. 

Kartorna kompletteras i vissa fall med sektioner. 

genom 

anges "markytans bestands 

gulbrun farg markerar moran eller 

tunna lager av grus, sand och mo vilande pa moran, 

grant anger glaciallera gult postglacial lera och 

rott andmoranstrak Pa kartan finns ett start antal 

borrpunkter inlagda med SGF s symboler, aven med angi

vande av lagerfoljder och maktighet i siffror intill 

len Dessutom ar lagsta erhallna skjuvhallfast

hetsvardet angivet intill borrhalet Detta ar en avan

cerad geoteknisk karta aven med dagens matt matt. 
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utvisar dels illnaden mellan 

av eller moran (heldragna 

kurvor, falt) dels 2 5 och 5 0 m nivaskill 

nad mellan av grus sand och mo vilande pa fast 

batten (streckade kurvor) 

utvisar 1 igt grundlaggnings-

satt for bostadshus med o k kallargolv 1,5 m under na-

turlig Med 4 f anges lampligt grundlagg-

ningssatt vitt = med atta pa grus, sand, 

mo eller lera, rosa = plintar med separata 

fundament pa moran eller berg, grant palar (helst 

betong-) eller plintar pa moran eller berg (palning 

anges i vara bill t) och gult = stodpalar av 

tra eller betong 

visar, i farger, ungefarlig 

skillnad i grundlaggningskostnad uttryckt i kronor 

per m2 vaningsyta, mellan av grundforhallandena be

tingade grundlaggningssatt jamfort med normal grund

laggning med grundplattor pa normalt djup (galler nor

malt bostadshus med tre vaningar med o k kallargolv 

1,5 m under naturl markyta) 

Av de tva exemplifierade sektionerna ar den ena geo-

logisk i pas ial lera glacial lera 

resp grus sand och mo och den andra sektionen visande, 

i farg maktigheten av torrskorpelera, grus sand-rna, 

fast-halvfast lera samt los los lera Sonder

ingshalen med sina detaljer liksom fast batten ar aven 

angivna 

Bjurstrom, tillsammans med Carl Olaf Berglund har vi 

dareutvecklat sitt arbete med geotekniska kartor i den 

tidigare namnda Rekommendationer for 

tekniska och ekonomiska vid upprattande av 

planforslag Del 1 Grundforhallanden" I kapitel 4, 

Utredningsredovisning visas forslag till redovisning 

av geotekniska kartor i avseende generalplan, 

dispositionsplan upkarta (svart-vit) stadsplan 
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och detaljplan SGF s for markering av under-

i plan ingar som basmaterial .. 

Det 1 har aven namnas att vissa firmor och myndig

heter under lopp i olika sarnrnanhang och i varie-

rande omfattning har vad som o kallats 

kartor. Det skall aven erinras om den om-

sam nyl av BFR med Bo Orre 

(1979) som och forfattare "Redovisning av 

geotekniska utredningar .. Ny andamalsenlig modell". 

INGENJORSGEOLOGISKA KARTOR - ELLER VAD? 

Ingenj logiska kartor har i okad utstrackning bar-

jat utarbetas, internationellt (jfr UNESCO, 1976) lika

val som i Sverige Ett exempel pa detta ar det arbete 

som med BFR-medel pagar inom CTH/Goteborgs Universitet, 

Geologiska institutionen, redovisat av Olov Holmstrand 

och Per 0 Wedel (1977)under titeln "Ingenjorsgeologisk 

kartering. Redovisning av i forsta hand jordlager och 

grundvatten". Till arbetet har varit knuten en refe

rensgrupp I rapporten ingar 16 kartor under huvudrub

riken Ingenjorsgeologiska kartor och med underrubriker

na Undersokning, Jordarter, Hydrogeologi, Byggnadsgeo

logi och Materialresurser. 

Karta 1, "Undersokningar", anger omraden som faltkar

terats resp flygbildtolkats med faltkontroll (se f _.;:;....__ 

~) I batten finns ett relativt start antal undersok-

ningspunkter som indikerats genom kombination av vissa 

av SGF s plansymboler. I princip framgar att sondering

ar (statiska) och provtagningar (ostorda resp storda 

prover) utforts jamte hydrologiska undersokningar i 

17 av totalt 25 punkter. Dessutom anges tre seismiska 

profiler .. Denna karta, som uppenbarligen har hydrolo

gisk inriktning, kan likaval kallas geoteknisk eller 

byggnadsgeologisk 

Kartorna 2 5 ar underrubricerade "Jordarter" och ar 

rent geologiska. Kartorna 6 9 ar hydrogeologiska och 
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anger bl a permeabilitet i sif hos olika jord-

. Kartorna ar att betrakta som 

baskartor och kan som sadana anvandas for en mangd oli 

ka andamal, t ex geotekniska och byggnadsgeologiska. 

Kartorna 10 och 11 har beteckningen "Byggnadsgeologi 

SGF" och 12-15 "Byggnadsgeologi Zoner", varmed uppen

barligen menas geotekniska och/eller byggnadsgeolog

iska kartor Bada typer av kartor sags ha anvants re

lativt lang tid (begreppet byggnadsgeologi firar 10 

arsjubileum i Sverige i ar) . Den byggnadsgeologiska 

kartan betraktas framst som en zonkarta dar framfor 

allt jordarterna framstalls, enligt utsago pa ett for

enklat och overskadligt satt. Zonindelningen anges 

kunna genomforas med mera begransade syften, exempel

vis grundlaggande av byggnader och anlaggning av bygg

nader. I dessa fall saknar man kanske speciellt den 

adekvata termen geoteknik. 

Karta 16 har rubriken "Materialresurser" och kan kan

ske sagas vara mera ren geologi an teknik. 

Vid seminariet pa CTH presenterades aven andra typer 

av kartor: 

Energigeologiska kartor 

Geomorfologiska kartor 

Ekosystem och fysisk planering 

Inte alla deltagare instamde i att dessa kartor ar att 

betrakta som ingenjorsgeologiska 

Vid den avslutande intressanta seminariediskussionen 

diskuterades inom de olika grupperna sadana fragestall 

ningar som 

vad skall den ingenjorsgeologiska kartan innehalla 
och for vern ar den avsedd? 

• hur skall den se ut? 

hur skall den tas ut och av vern? 

hur skall den anvandas? 
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viktiga som det ej kunde ges nagot 

slutligt svar pa vid seminariet En viktig fraga sak

nades: 

vad skall kartorna kallas? 

I den grupp dar forfattaren ingick koncentrerades dis 

kussionen kring ingenjorsgeologiska kartor 

begreppet adekvat eller entydigt trots UNESCO s 

medverkan? Nar ar en geokarta orsgeologisk, bygg-

nadsgeologisk eller geoteknisk? Vern kan skilja pa detta? 

Och vern har option? Och ar mot bakgrunden av vad ovan 

havdats, li subjektivt till at, det erkanns, de 

angivna kartorna verkligen ingenjorsgeologiska? En hyd

rologisk karta ar en hydrogeologisk karta i alla sam

manhang och behover ej klassificeras under nagon over

rubrik. 

Skall man forsoka finna ett gemensamt begrepp for de 

aktuella kartorna, om ej for alla sa kanske for fler

talet, sa bar benamningen vara av typen GEOKARTOR el

ler, varfor inte, GEO-TEKNISKA KARTOR 

De manga fragetecknen ovanhar en djupare innebord och 

orsak an vad som framgatt, namligen begrepps-

forvirringen (-forbistringen) over huvud taget betr. 

de tre disciplinerna geoteknik, ingenjorsgeologi och 

byggnadsgeologi Hur skall vi kunna begara att vara 

uppdragsgivare byggherrar, entreprenorer och myndig

heter etc skall kunna skilja mellan dessa begrepp som 

i manga fall behandlar samma sak? Om man vet att bygg

nadsgeologi pa engelska oversatts med "engineering geo 

logy" (jfr Internationel Association of Engineering 

Geology IAEG) blir forvirringen annu storre 

Har bar berorda parter ta sig en ny funderare och mo

tas och prata igenom problemkomplexet Det skulle gag

na alla. Geologin ar ytterst viktig och sa ar den in

genjorstekniska undersokningen och tillampningen Vi 

far inte gora ett diffust, ostrukturerat konglomerat 

av det hela' 
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den att det ur det trev-

liga seminariet, som kom i ratt , skall springa fram 

t som kan vidga tankeriktningen vad galler begrep

och aven aka klarheten betr.de olika dis 

c inernas inbordes roll i sammanhanget. 

5 5 

s VIAK AB 

INLEDNING 

Energigeologisk kartlaggning ar ett samarbetsprojekt 

som bedrivs gemensamt av VIAK AB och SGU. For narvar

ande pagar ett programarbete Senare kommer pilotstu

dier att genomforas inom nagra utvalda faltarbetsomra

den for att testa planerad metodik. 

MALSATTNING 

I programskedet ar syftet att klarlagga forutsattning

arna for en snabb energigeologisk kartering. 

OMFATTNING 

onskemal ar att ta fram, dels en smaskalig, rikstack

ande karta for att inom landet kunna overblicka moj

ligheterna till energiutvinning och lagring i berg 

och jord dels lokala kartor i storre skala over kom

muner eller delar av kommuner. Dessa kartor forvantas 

utgora ett underlag for kommunal energiplanering. 

ENERGIGEOLOGISK KARTA 

Som alla vet sker, eller kommer en forcerad satsning 

att ske pa alternativa energisystem t ex solvarme, 

jordvarme, geoteknisk energi samt energilagring i 
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jord och For en och som ett 

forsta underlag vid dimens kravs information 

och redovi av en rad geoparametrar Exempel pa 

grupper av dessa 

Termiska 

Hydrauliska parametrar 

Geologiska 

Geotekniska 

Kemiska 

Energi 

Overgivna gruvor 

mm 

AMBITIONSNIVA 

En energigeologisk 

trar 

kan indelas i dels en 

oversiktlig energigeologisk kartering, dels en mer 

detaljerad energigeologisk kartering av viss geolo

gisk formation som redan till viss del ar kand Den 

oversiktliga energigeologiska karteringen bor ge de 

allmanna forutsattningarna for energiutvinning och 

lagring i berg och jord. Med utgangspunkt fran en 

oversiktlig sk kartering valjs delomra-

den eller specifika geologiska formationer ut for de

taljkartering& 

KARTSKALOR 

Lampliga kartskalor 

Rikstackande karta 

Lanskartor 

Kommunkartor 

1 1 milj 

1:250&000 

1 50.000 

En samordning och anpassning till kartskalor som an

vants inom ovrigt planarbete pa olika nivaer ar onsk

vard 

KARTVE RS I ONE R 

Parameterkartor: Redovisning av en eller flera para

metrar 
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kartor el sammanstallningskartor Enkla 

lattlasta som t ex anger 

Omraden lampliga for visst lagringssatt eller 

Omraden lampliga for visst tekniskt system. 

kartorna bar kunna lasas och forstas 

med kunskaper i teknik eller 

For framtagande av dessa tva karttyper kravs bl a over

sikter over genornforda undersokningar, grundkartor och 

basdatakartor som aven ar nodvandiga for framtagande av 

s k Ingenjorsgeologiska kartor dvs tekniskt geologiska 

kartor och planeringskartor inom geosektorn. En samord

ning synes vara bade angelagen och nodvandig. 

GENOMFORANDE 

Vid framtagandet av energigeologiska kartor bar i forsta 

hand befintlig dokumentation och fjarranalys utnyttjas. 

Faltundersokningar av viss parameter eller viss geolo

gisk formation kommer dock i vissa fall att vara nod

vandigt Behovet av faltundersokningar kornmer att aka 

med okad detaljeringsgrad inom kartsystemet. 

LAGRING OCH PRESENTATION AV DATA 

En datoranpassad lagring och presentationsteknik be

dams vara angelagen. Befintlig teknik, bl a olika ty

per av digitaliseringsutrustningar, blackstraleskriva

re m m forvantas kunna anvandas 

5 6 

Johan Landberg, VIAK AB 

BAKGRUND 

Det ar en vanlig erfarenhet att det ofta ar lattare 

att sarnla in data av olika slag an det ar att analy

sera bearbeta - sarnt pa ett lattillgangligt och 

overskadligt satt redovisa information sorn kan base

ras pa dessa data 
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Detta galler stora mangder av koordinat-

tion av exempelvis borrnings och 

provtagningsdata, to iska data geologiska struk-

turdata samt olika av 

Genom datateknikens utveckling har man under senare ar 

erhallit m6jl att till relativt lag kostnad lagra, 

bearbeta samt i kartform redovisa stora datamangder 

Framf6r allt finns i stora m6jligheter vad galler 

utnyttjande av s k ldskrivare. Fargbildskrivaren, 

fran b6rjan utvecklad vid Lunds tekniska h6gskola, ar 

en maskin, som til en snabb och mangsidig redovis-

ning av koordinatsatta data i form av farglagda kartor 

med max formatet ca 85 x 56 em 

UTVECKLINGSARBETE 

Vid VIAK AB har sedan mitten av 1970 talet pagatt en 

utveckling av olika av redovisning med fargbilds 

skrivare. Bland annat har man inom ramen f6r ett BFR

projekt upprattat ett antal tema-kartor sorn planerings

underlag i Falun och Borlange kommuner. 

De karttyper som 

liknande projekt ar 

fram i samband med detta och 

1. Underlagskarta (Baskarta) 

2 Markagof6rhallanden 

3e Vegetationskarta 

4 Topografisk karta 

5. Sluttningskarta 

6 Sluttnings - orienteringskarta 

7 Jordlagerkarta 

Med datorns hjalp kan uti inlagrade data aven and-

ra typer av redovi utf6ras Saledes finns idag 

m6jlighet att uppratta 

8. Cyklogramkartor 

9 3-dimensionella terrangmodeller 
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MARKAGOF6RH LLAND N 6VRE GRUYRISET 
FHLU KOMMUN ~1ARKAGARE t) I'IARKAGAR:E lJ 

STORA KOPPHRBERG MARKAGHRE p Mt=IRKAGr-1RE 'I 

MFIRKAGARE K f'lt=IRKA(;t=~RE 0 

MFIRKAGFIRE L MARKAGFIRE 

MARKAGt=IRE 1'1 I'IARKAGARE 5 

r1ARKAGARE N f'IARKAGt=IRE 

BIODATA RIKSMUSEUM STHLM - Y I A K 

- • - • j !' : 

FiguJL 10. 
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0 6RHALLAND N KORSGARD N 'v'ASTANBACK 
FALU KOMMUN MARKP.GARE. E 
STORA KOPPARBERG MARKP.GARE F 
MARKP.GARE. A MARKP.GARE G 
MARKP.GARE B MARKAGARE H 
MARKAGARE c MARKP.GARE 
MARKAGARE D MARKAGARE J 

r1ARKAGARE X 

MARKPIGARE '¥ 

MARKAGARE ~ 

MARKr>tGARE A 

MARKAGARE P, 

MARKr>tGARE 1) 

BIODATA RIKSMUSEUM STHLM - Y I A K A B FALUN 

:-:-=.- -·c::: 

FLgWt 11. 
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TOPOGRAFISK KARTA KORSGARDEN 

-..... __ 

HoJDKURVOR, 25 M EKVIDISTANS 

HOJDKURVOR. 5 M EKVIDIDSTANS 

OMRADESGRANS 

BIODATA RIKSMUSEUM STHL~ - Y I A K 
~.I : ~·! ~! i:! :._; 

F·l_l~·J I C:E.NT r 
Hl-<F'i) •:•)F'";' 

FigWt 12 

L'HI[1 

VASTANBACK. 

51?10 M 

F 
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SAMMANFATTNING 

Vid stora mangder information ar det 

i flesta fall lampl att utnyttja datorn for sam-

manstallning , 1 ng och redovisning 

Fargbildsskrivaren ger i dag mojlighet till en m~ng-

sidig redovi av denna typ av data. 

5 7 

Per Engqvist, SGU 

GEOLOGISKA KARTOR 

SGU s ursprungliga huvuduppgift och motivet for ver

kets grundande var den geologiska karteringen av Sve

rige Geologiska kartor har darfor producerats sedan 

SGU grundades1858 De kombinerade jord- och bergarts

kartorna i skala 1 50 000 serie Aa har dominerat ut

givningen av geologiska kartor i sodra Sverige Numera 

utges dar jordartsgeologiska kartblad i serie Ae och 

berggrundsgeologiska och geofysiska kartblad i serie 

Af Kartskalan for b~da serierna ar 1:50 000. over 

norra Sverige framstalls lansvis separata kartor over 

jordarter respektive berggrund i mindre skalor. 

HYDROGEOLOGISKA KARTOR 

Sedan 1969 har en regelmassig hydrogeologisk kartering 

p~borjats vid SGU Framstallningen har omfattat dels 

kartblad i skala 1 50.000 och mer oversiktliga samman

stallningar, dels en oversiktlig presentation av v~rt 

lands allmanna hydrogeologi i skala 1 500.000 inom 

ramen for den internationella hydrogeologiska Europa

kartan Under 1978 startade framstallningen av hydro

geologiska oversiktskartor i skala 1:250.000 i enlig

het med framlagd utredning. 

Den hydrogeologiska kartbladskarteringen syftar till 

att kartlagga grundvattenforh~llandena i de delar av 

landet dar grundvattnet star roll for olika 

samhallsintressen Harigenom kan bedomningar av paten-
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tiella samt om 

t ex vasentl grundvattenkemiska 

tas och presenteras i kartform. Hydrogeologiska kar-

tor utgor sutom ett varde t for de-

talj undersokningar anlaggning av nya grund-

vattentakter samt for bedomningar av t ex riskomraden 

grundvattenfororening, problemomraden for byggnads-

verksamhet, bl a kansl for grund-

vattensankning och , lampliga for 

konstgjord infiltration, taktverksamhet, avfallsdepo

nering m m. I hand ska oversiktskartor (lans

vis) skala 1:250.000 framstallas. Avsikten harmed ar 

att sa snabbt som mojligt tacka de regioner av landet, 

dar grundvattnet ar av stor betydelse for kommunal 

vattenforsorjning, jordbruksbevattning m m framst i 

syd- och mellansverige samt Norrlands kustland. Dar 

grundvattenfragorna ar av synnerlig vikt for flera 

vasentliga samhallsintressen och/eller grundvattenfor

hallanden ar mycket komplicerade bor skala 1:50.000 

valjas. 

Den oversiktliga hydrogeologiska kartan kommer att be

sta av dels en huvudkarta i skala 1:250.000 och dels 

en atlasdel i.A4-format med temakartor. Bedomda grund

vattentillgangar i jordlagren och bedomda mojligheter 

till uttag av grundvatten i berggrunden redovisas pa 

huvudkartan tillsammans med andra uppgifter av hydro

geologiskt intresse t ex sprickor, grundvattendelare, 

kallor, vattentakter, omraden med hoga halter av olika 

amnen, avfallsupplag, gruvor m m. I atlasdelen redo

visas exempelvis grundvattnets kemiska sammansattning, 

nederbordsfordelningen, berggrundens geologiska upp

byggnad m m. 

EXEMPEL PA OVRIGA KARTOR 

Radonutredningen har rekommenderat restriktioner for 

nybyggnad pa sarskilt radioaktiv mark. For att ge ett 

forsta underlag for lansstyrelsernas och kommunernas 

planering av markanvandningen haller SGU pa att fran 
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intligt iskt material sammanstalla "GEO-stral-

skartor" som oversiktligt visar var i risk 

finns for att gammas marken (berggrunden 

och jordarterna) skall overs vissa givna 

den Kartorna levereras i skala 1 50 000 och sammanfat

tas till kartor i skala 250 000 som utges lansvis .. Se 

f 1 4 och 1 5 

uppdrag av for energiproduktionsforskning 

(NE) utfor SGU en torvinventering i sy att 

oversiktligt inventera torvmossar i omraden dar torv

brytning ur energ ar nara forestaende Resul 

taten fran inventeringen sammanstalls lansvis pa kar

tor i skala 1 250 000 Nagon reguljar utgivning av kar

tor av denna typ ar annu ej beslutad 

Maringeologiska kartblad over Oresund har utgivits och 

nya maringeologiska arbeten kring Faro och norra Got

land pagar 

5 .. 8 teknisk 

Projektet redovisades av Lars-Gunnar Hellgren, Gote

borgs stadsbyggnadskontor 

Goteborgs kommun har som en av de forsta i landet in

rattat en speciell "kommungeolog" tjanst. Tjansten ar 

placerad vid stadsbyggnadskontoret .. I arbetsuppgifter

na ingar bland annat att delta i oversiktlig planering 

detaljplanering och handlaggning av bygglovsarenden .. 

En mycket viktig arbetsuppgift ar dessutom att samla 

in och bearbeta aldre geologisk-geotekniska undersok

ningar 

I alla tatorter har i allmanhet genomforts talrika 

grundundersokningar Tidigare fanns ingen sjalvklar 

instans som samlade in och arkiverade resultaten av 

dessa undersokningar an mindre bearbetade och samman-
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SATUKONTORET FASTIGHETS- HAMNEN KONSULTER 
KONTORET I 

K0~1MUNALA PRIVATA 
BESTALLARE BESTALLARE .., l 

I " BYGGNADS-... ·-"' .... 
....... ' .... LOVSANS. 

111 'II ,It I 
BA ING,-BYRA 

""' I ..... 

SARSKILD INFORDRAN AV UPPGIFTER -
FRAN KONSULTEN ' 

'II 

LOKALISERING AV INGSPLATS OCH 

KOORDINATSATTNING AV BORRPLAN MED ANV.AV 

PRIMARKARTA, OVERSIKTSKARTA, FORRATTNINGSKARTA, PUNKTKARTA 
FLYGBILDER OCH LOKALKANNEDOM, KOORDINATER FOR 4 PUNKTER BEHOYS, 

t 
REGISTRERING AV UNDERSOKNINGEN MED ANYANDNING AV 
DIGITALISERINGSUTRUSTNING 

KASSETTBAND 
c 

1000 PKTIKAS. 

MASKINRITNING 
AV OVERSIKTSKARTA 
I SKALA 1:4000 

BLADVIS SORTERAT 
I INDELNING 4000-DEL 

I YALFRI SKALA 

LISTA OVER 
REGISTRERADE 
PUNKTER 

FiguJL 16. Flode.J.>J.)c.he_ma 6oft fte_gj__/.).tfte_ftiVLg oc.h !.)ammavl!.SilllV!.iVLg av gJtuVLd
uVLde_ft/.)okVLiVLgatL i Gote_boJtg. 
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lde resultaten for att underlatta kommande under-

sokningar Foljden har blivit att e undersokning 

i stort sett helt och darrned foror-

sakat ornfattande dubbelarbete Det finns exernpel dar 

flera konsulter efter varandra undersokt sarnrna ornrade 

utan att kanna till undersokningar. 

Om resultaten av geo iska och geotekniska undersok-

ningar sarnrnanstalls och arkiveras ett andarnalsen-

ligt satt underlattas genornforandet av tillkornrnan-

de undersokningar och frarnstallningen av exernpelvis 

ingenjorsgeologiska kartor 

I Goteborg genornfors strering och sarnmanstallning 

av grundundersokningar pa det satt som framgar av flo-

desschemat i f 16 Resultatet ar i forsta hand 

kartor i skala 1 4 000 som anger var undersokningarna 

genomforts och av vern 

5 9 Geomorfo sk karter 

Sten Rudberg ska institutionen, GU 

DEN GEOMORFOLOGISKA SYFTE 

Den moderna geomor£ologiska kartan har i huvudsak ut-

vecklats efter andra var 

satser vad metodikutveckl 

med viktigaste in

galler i Frankrike, 

Belgien Polen Tjeckoslovakien med flera ost-euro

peiska lander De nordiska landerna har kommit rela

tivt sent med i bilden Kartans te kan efter eget 

aldre arbete anges pa nedan foljande satt: 

"Den geomorfologiska kartan vill redovisa alla ter

rangformer inom den karterade ytan, med deras inbor

des relationer klassificerade med hansyn till form, 

storlek, uppkomstsatt substrat och alder" 

I smaskaliga varianter har kartorna framst vetenskap

ligt-pedagogiskt intresse i storskaliga varianter 
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daremot ofta ska ialvarianter finns 

som kan s de ingenjorsgeologiska kartorna nara (t ex 

visande skred- och erosionsrisker) 

INTERNATIONELL KARTERING 

ing har skett pa satt med han-

syn till de berorda dominerande terrangtyper, 

till ig tradition m m. Karakteristiskt ar 

kartor i och omfattande teckenforkla-

med symboler som garna for tolkningens skull 

viss bildverkane De stora skillnaderna lander-

na emellan har upplevts som en nackdel ur den interna

tionella jamforbarhetens synpunkt .. Den kommission for 

geomorfologisk kartlaggning sorn varit verksam inom den 

internationella geografunionen har darfor sett en stan

dardisering i metod och karttecken som en angelagen upp-

t, och l och "manuals" for olika 

kartskalor har utarbetats 

Forfattaren har varit svensk delegat i denna komrnission 

och ha som huvudarbetsuppgift att utarbeta manuskrip

ten till den geomorfologiska oversiktskartan over Europa 

(skala 1:2,5 milj) for Sverige Norge, Danmark och Is

land (de tva senare med omfattande hjalp) . Som huvud-

uppgift har dessutom betraktats att den interna-

tionella metoden och teckenforklaringen for svenska om

i storre kartskalor overflyttningen till fenno

skandisk milj6 av den framst i Mellaneuropa utvecklade 

tekniken stater pa flera problem Minst svarigheter 

vallar de losa avlagringarnas formserier Har passar 

den internationella teckenforklaringen ganska bra el

ler kan da karlegenden har karaktar av 

oppet system Var berggrundsrelief ar daremot framm

ande for legendens upphovsman och metodik och syrnboler 

rnaste utvecklas fran grundene Ett annat huvudproblem 

ar sjalvfallet att detaljkunskapen om sarskilt Sverige 

och Norge rned var ringa forskarstab inte kan jamforas 

med insikterna om Kontinentaleuropa 
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UTVECKLING AV SVENSKA KARTOR 

Ett fl 

nagra ar 

betats med 

jekt vi arbetat med har varit understott 

Naturvardsverket och metodiken har utar

att ge underlag for naturvardsplane-

ring och naturvardesbedomning 

Da metodutveckling vad galler berggrundsformerna var 

en huvuduppgift och skal former och former i mel 

lanskala kom i med till den relativt 

stora skalan skala oftast 50 000, karterings 

skala 1:10 000-1:20 000), valdes i forsta hand vastsven

ska landskap som forsoksomraden (kartbladet Goteborg so, 
ett par skargardsomraden inom respektive granit- och 

gnejskust i Bohuslan) Enligt sarskild onskan fran 

Naturvardsverket kartlades aven Linkopings kommun Vis

sa av forsoksomradena ar fardiga i preliminara manu

skript. 

Om innehall och framstallningsmetod kan i korthet 

foljande sagas Substratet (geologiska underlaget) 

aterges med tunna ytfarger gult for finsediment, bla

gront for moran, gulgront for isalvsmaterial, lila for 

hallmark med glacialskulptur, rott for sadana utan, 

gratt for myr~ark Fargskalan ar en avvikelse fran den 

internationella vad de tva forsta kategorierna betraf

far (blatt respektive skart). De individuella terrang

formerna aterges med strecksymboler, brunt for fluviala 

former och sluttningsprocessernas former, blatt for 

strandprocessernas morklila for glacialskulpturens 

former och rott for strukturformer - i full overens

stammelse med de internationella rekommendationerna. 

Ett forsok till askadlig atergivning av hallmarksfor

merna har skett genom symboler for glaciala stat- och 

lasidor, storleksgraderade med hansyn till storlek i 

horisontalplanet och till relativ hojd (det senare 

t ex med granser vid 2 och 5 m) De individuella teck-

nen blir ett slags moduler med vilka storre former kan 

byggas upp Tecknen kan aven anvandas i kombination 

med moran 1 t eX i Vidstrackta VaStSVenska Offiraden 
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med tunt . Till formerna hor aven sjo

backen Samtliga sjoar (bortsett smasjoar) har lo

dats Kurvintervallet ar 5 m liksom i den topografiska 

bilden i ovrigt 

F har differentierats med fargintensi-

tet i den valda gula tonen efter lutningsgrad med grans 

varden 0 och 2° varvid och ev forekomst 

av 1 massrorelser beaktats 

Manskligt lytande (takter av skilda slag, storre 

, storskalig bebyggelse etc) laggs i svart/ 

gratt och pa separatoriginal i for successiv 

komplettering av kartutnyttjaren ( tex vid kommun- och 

5 10 

Conny Jerkbrant, Efem 

Grundlaggande for en markanvandningsplanering utifran 

en ekologisk grundsyn skall vara en 

de utgangspunkt Denna planering skall visa att ett 

ingrepp i naturforutsattningarna ocksa har kopplingar 

till saval sociala som tekniska och ekonomiska konse

r pa kort eller lang sikt 

En hypotes ar att en kommun i ett tidsperspek-

tiv vasentligt skall kunna minska de kommunalekono

miska och samhalleliga kostnaderna genom okade insat

ser i planeringsskedet (forebyggande planering) 

SYFTE 

Projektets huvudsyfte ar .att soka en arbetsmetod for 

att tillampa ett ekologiskt synsatt i oversiktlig 

kommunal markanvandningsplanering. Arbetet genomfors 

som en fall i Lerums kommun inom Goteborgsregio-

nen Projektet skall resultera i ett brett besluts

underlag sa att kommunen pa basta satt skall kunna ut

nyttja sina naturresurser for olika andamal och med-
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kunna ta stal 

aven i ett langt ti 

till tankbara konsekvenser 

Var utgangspunkt ar att i etapp II soka en arbetsme-

to d som ar r iml utif normala kornrnunala planerings-

och beslutsrutiner Metoden skall vara ett hj~lpmedel 

for ett effektivt j av kunskaper hos kornrnu-

nens tjansteman och konsulter. 

Att fungera som "lank" mellan institutionsforskning 

och kornrnunal ingar som en vasentlig del i 

projektets syftee Detta understryker kravet pa att 

projektresultatet kan redovisas i en konkret och 

latt tillganglig fallstudie 

HYPOTESER FOR UTVECKLINGSARBETET 

att spara samhallskostnader pa sikt genom okad pla
neringsinsats ("friskvard i stallet for sjukvard") 

att nuvarande kornrnunala planeringsrutiner ar en nod
vandig utgangspunkt for arbetet mot nya planerings
rutiner for en ekologisk grundsyn (successiv ut
veckling) 

att ekologisk grundsyn kraver ett sektorsovergri
pande arbetssatt dar samband mellan olika aspekter 
i planeringen maste klarlaggas (systemtankande) 

att begransa inventerings- och analysarbetet genom 
funktionell omradesavgransning i ekosystem (problem
styrning) 

• att oversiktlig planering med ekologisk grundsyn 
kraver en vaxelverkan mellan studier pa olika pla
neringsnivaer (studier av processer) 

ETT EKOLOGISKT SYNSATT I OVERSIKTLIG KOMMUNAL PLANE 

RING 

Var underrubrik innehaller begreppet ett eko 
----------~----

iskt 

------ , vilket vi ma~te forsoka forklara utifran 

vara utgangspunkter och syftene 

Vi har i en tidigare beskrivning av ekologibegreppet 

i princip anslutit oss till dem som hellre kopplar 

det ekologiska synsattet till det odelade i-

amnet an till biologiamnet (se Jerkbrant et al, 1979) 
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motiv till denna koppl den iska 

len For att oss kunskap om funktio-

nen i ett natur- eller kulturgeografiskt avgransat om

, maste vi studera omradet ur olika 

geologiska 

hydrologiska 
ten) 

(berg och jord) 

(klimat, 

- biologiska (vaxter, djur) 

, grundvat-

och material (floden, kretslopp) 

- sociala/urbana aspekter (manskliga, samhalleliga/ 
kulturella) 

allt med ett historiskt tidsperspektiv Har framgar 

att den biologiska vetenskapen ar en del i detta hel 

hetssynsatt, som vi inte har nagot battre tackord 

for an "ekologiskt" 

Om vi kopplar dessa fern aspekter till hur geografiam

net skulle kunna uppdelas, kan de fyra forstnamnda 

inrymmas under samlingsnamnet fi och den 

sistnamnda under 

Na turgeografin skulle da syfta till att helhetsmassigt 

forsoka klargora hur vaxter, djur, berg-jordarter, kli

mat samt energi och materialstrommar samverkar och pa

verkar varandra Geologi, hydrologi, biologi osv kan 

da betraktas som grundvetenskaper till naturgeografin. 

11 LOKALISERINGSSKEDET" 

I lokali skedet begransas alla inventeringar 

till ett minimum Kartskalan ar oversiktsskala (1:50.000 

- 1 100 000) och hela kommunen med omnejd redovisas 

De kartor som ska leda fram till de forsta grova ut

kasten till tankbara anvandningar av kommunens mark 

for att darmed fa fram konfliktomraden - kan uppdelas 

(F-kartor) och 
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F-kartorna ar som ska 

och visa hur kommunens olika resurser utnyttjas och 

utnyttjats fram till inventer tillfallet 

M-kartorna bygger pa F-kartorna och ska visa olika 

resurser som finns inom korrrrnunen men som ar outnyttj a-

de eller kan as pa andra satt Kartorna maste 

som kartor eftersom det ar moj 

1 att F-kartorna 

surser pa ett subjektivt satt 

sa potentiella re

(eller medvetet eller 

omedvetet undanhalla viss 

i~ARKAiiVTINllN I tlGSPLI\ll 
LOKAL13EPINGSSKEO[• 
l: 50 000 

MARKANVANDNINGSPLAN 
LOKALISERINGSSKEDE 
1150 000 

• •. • ,-- L 
........ 

: .... co~ 

·:· 4 •• :: ..... :· \ .... ~. 
u~;r"'q I. •.: 

l:'llH!J'l'SI\TTtJltiC~;f'fi'''P()rt Fl - ?'6 

Skala 1:50 000 

r2 +--·-
• 1 

"KONSEKVENSSKEDET 11 

Nar vi overgar till "}Sonsekvensskedet 11 markerar vi 

detta genom att 

valja en storre kartskala 
1 10 000) 

ex vis 20 000 (ev 



problemomradena 

Det ar all 

klart 

MARKANVnNDNINGSPLAN 

pa 
) 

insatser 

ade genom 
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till de delar 
ar tankbar 

M-kartor 
inven-

storra in-

men nu 

~ON~EKVENSSKIOET 
MARVJ\NVI\NDN I NGSf-'LAN 

HlRUTSI\'TTNINGSKAR'l'OR f'll - Fl\ 2 

NKRll'l ll20 000 

FH 

+-----~M-a-r~kanv I 
kult/frit/serv . ~ 

LolcalkliiM t 

l!:nerqtan 
vandn 

'l!l,IL TGHETS/BEGRJ\NSNINGSl<AR'I'OR Mll - M6l 

Skala 1•20 ()00 

Mll 1------

!\OtiS f: K Vi:.NS Si<.L ul 

1:20 000 

Lokaliseringsskede Konsekvensskede 

F1 Berg/jordarts- F11 Mineralravaror 
oversikt F12 Byggbarhet 

BERG 0 JORD 
M1 Skredforutsatt- M11 Byggrnark 

ningar/takter 

1 50.000 1 20 000 
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av kartor i huvudsak forhallandena 

och avser att ge en bild av de mojl 

och jorden ger Beskrivningen av 

och jord ska 1 till grund for behandlingen av manga 

olika f stallningar t ex 

byggbarhet och under 

taktverksamhet 

foruts for 

for odl 

Informationen om markens egenskaper maste anpassas till 

det aktuella skedet i Det ar darfor viktigt 

att kanna till vilka inventeringsmetoder som finns till

gangliga, vilken information de ger och hur stor arbets

insats (tid och kostnader) som de olika metoderna kra-

ver Vi har gora en indelning av de olika infor-

mationskallorna i ett antal "nivaer", dar en hogra niva 

innebar en storre arbetsinsats i form av undersokningar 

och tolkningar 

NIVA 1 

NIVA 2 

NIVA 3 

SGUs JORDARTSKARTA 

Ger en geologisk klassificering av ytjord
arterna + enstaka jorddjup 

GEOTEKNISK BEDOMNING 

Den geologiska klassificeringen ersatts med 
en mera ringsanpassad indelning och be-
skrivning av ordarternas generella egen-

Beskrivningen kan goras starkt gene
raliserad eller mer specialinriktad med av
seende pa exempelvis markens byggbarhet 

Be kompletterar SGUs karta. Alter-
nativt kan man (med ratt stor arbetsinsats) 
forenkla SGUs jordartskarta sa att den stam
mer overens med den indelning man valt i be
skrivningene 

TOPOGRAFISK KARTA 

Visar lutande terrang, som kan mefora pro
blem i form av hoga byggnadskostnader eller 
skredrisker (i lerterrang) 
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i olika angdsin-

om jordarter, ev jordmak
llanden m m Resulta

lleras i falt 

NIVA 5 INVENTERING AV REDAN UTFORDA UNDERSOKNINGAR 

Ger 

11 fora over" 

rmation om i forsta hand 
Tillsammans med fjarr

anvandas for att 
r om jordens 

till okanda marker 

t pa denna 
hela jordl 
arterna Har ar 
tion som kommer 

ar man om 
beteende, inte bara ytjord-

det ocksa om informa-

till 
mera handgripl " un

skillnad fran de tidigare 
nivaerna dar 
genom att "titta" 

gjorts huvudsakligen 
tan 

NIVA 6 NYA UNDERSOKNINGAR 

information 
ar ute efter 
sokningsmetod 

Gosta Bjurstrom, 

SYNPUNKTER BETRAFFANDE 

Efter att ha deltagit i 

gruppens symposium 

med 11 egna" undersok-
+ laboratorieforsok + 

man ger s pa denna av 
ste man veta ratt val vad man 

att man kan valja ratt under-

SKA KARTOR 

logiska 
11 ingenjorsgeologisk 

kartering" har jag nojet framfora foljande synpunkter 

De mig veterl forsta kartor som publicerades 

for samhall (men aven for andra andamal) 

finns beskrivna i taren nr 25 1948 (Bjur-

strom, 1948) Kartorna ar i regel i farg och be

star av 

1 Flygbild av omradet (pankromatisk) (skala 1 4 000) 

2 Borr- och (skala 1:4 000) 

3e Typiska sektioner 

4 Nivaskillnadskarta (skala 1 4 000) med angivelse 
av djupet till lerans undersida (dvs "fast batten") 
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5. (skala 1 4 000) 

6 Kostnadsskil (skala 1 4 000) pa vil-
ken man direkt kan avlasa den extra kostnad 
(kallades da grundlaggningskost-
nad) en viss byggnadstyp drar med sig. 

Pub1ikationen ~vslutas med ett fargdiagram som vi 

sar den procentuella fordelningen av arealen med 

hansyn till kostnadsskillnaden 

Kartan ar utford for stadsplanestadiet. Borrpunkts

avstandet ar i regel 50 m 

Som synes har kartorna kvaliteter som gor dem val 

anpassade for stadsplanelaggning men framfor allt 

ger de upplysning om de ekonomiska konsekvenserna 

av olika s anelosningar 

2. Namnda redovisningssystem anvandes under flera ar 

i Sverige sarskilt fortjanstfull ansag man den 

ekonomiska kartan vara beroende pa att beraknings-

sattet ar enkelt och kan utforas av en person 

utan forkunskaper Bade planarkitekter och kanske 

framfor allt politikerna kunde nu for forsta gangen 

snabbt fa en oversiktlig bild av grundlaggningskost

naderna for olika alternativ Sarskilt viktigt var 

det att snabbt fa fram de s k eokostnaderna, som ju 

samhallet maste bestrida 

Sa smaningom har en serie nya karttyper framkommit 

avpassade for skilda planeringsstadier. Det hela 

utmynnade i den av undertecknad (i huvudsak) for

fattade skriften "Rekommendationer for tekniska 

och ekonomiska utredningar vid upprattande av plan

forslag Del 1. Grundforhallanden11 (SVR:s Plananvis-

ningskommi , 1970) Byggforskningen rapport RSO: 

1970 

Det fargsystem som anvandes pa de olika kartorna 

har i stora drag antagits av SGF och finns publice

rade i SGF-blad nr 5 och 6 
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mellan en och en di itionsplan eller om-

Man gor - som tidigare lampligen 

upp en lista over alla basaktiviteter, men aven en 

dan over andra aktiviteter Vid upphandlingen genomgas 

dessa listor med avnamaren. Det ar ju endast denne som 

an vet vilken produkt han ar mest betjanst av 

Under arbetets gang kan i alla planeringsske-

den fores s , foranledda av nya 

eller av redan utforda 

3. HUR SKALL DEN INGENJORSGEOLOGISKA KARTAN SE UT? 

Kartan gors inte for sgeotekniker darfor skall 

den vara lattforst&elig. Den gars i olika skalor: fran 

1 20.000 1 400 (i det senare fallet endast undantags

vis) Geoinformationen vaxlar med skalan (vilket tidi

gare anforts) .. 

Kartan bor helst utforas i farg. Darmed far man en in

formation (syninformation) "gratis". Det finns dock 

ett ratt stort antal mer eller mindre fargblinda. Un

dersokningspunkterna med basfakta bor alltid sattas 

ut pa kartan. Darigenom far kartan djupdimension. Den-

na tarks genom sektioner av intressanta avsnitt. 

Vid mera detaljerad kartering ar det av utomordentligt 

stor vikt att den s k fastjordsgransen faststalls Det 

ar kring denna grans som de flesta och ofta de besvar

ligaste grundlaggningsproblemen uppstar. Genom att 

jorddjupen oftast ar sma vid denna grans, kan den fast

laggas utan vidlyftigare faltarbeten. Det ar sjalvklart 

att styrningsgraden okar med okad information 

Undersokningarna ar som regel inte mer omfattande an 

att resultaten kan redovisas pa en maximalt tva (un

dantagsvis tre) kartor. Dessutom som tidigare namnts 

i sektioner. 

Lagerfoljderna anges vid borrpunkterna. 
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eller ourhallning av 

kartorna behover inte utarbetas. Det kan i de sta 

fall racka med en notering 

utforts 

kartan om att revidering 

En direkt standardisering av de skilda kartorna ar 

svar att gora Kartskalan ar beroende av det kartma

terial som tillhandahalls av vederborande kommun (som 

regel 1 20.000 1 400) Nagon anledning att just nu 

infora nya beteckningar finns inte, i varje fall inte 

sa lange de nu existerande visar sig fungera. Informa

tionen pa kartbladen i de olika skedena bor goras sa 

enkel som mojligt Fragan har tidigare berorts. 

Basdata vid inte sofistikerad kartering anges vid de 

olika borrhalen Planforfattaren ar namligen alltid 

intresserad av att se jordlagerfoljden och kanske 

framfor allt jorddjup pa det omrade han arbetar med, 

men givetvis aven av omfattningen av de omraden dar 

i start sett inga grundlaggnings eller andra problem 

existerar (gw) 

Till kartan i vilken skala den an ar hor alltid 

en beskrivning. 

4. HUR SKALL DEN INGENJORSGEOLOGISKA KARTAN ANVANDAS? 

Fragan ar svar att besvara! Kartan skall anvandas med 

star forsiktighet Man far inte dra mer vittgaende 

slutsatser av kartan an vad kallmaterialet berattigar 

till Det tarde exempelvis vara ytterst sallan som kar

tan kan anvandas for bestamning av grundlaggning for 

ett enskilt hus' 

Slutligen tarde det vara lattare att besvara fragan 

om hur en ingenjorsgeologisk kartainte skall anvandas 

an hur den skall anvandas! 
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NAGRA SLUTORD 

Vad som ar hogst vasentligt ar att karteringsarbetet 

sker i intim kontakt med planforfattaren. Harigenom 

kan dennes synpunkter beaktas i ett sa tidigt plane

ringsskede som mojligt. Onodiga borrningar kan aven 

undvikas Det ar ju framst faltarbetet som kostar pen

gar. Man far ocksa mojlighet att diskutera de kartty

per som lampar sig for den ena eller andra arten 

Manga har t ex den uppfattningen att bergomraden inte 

behover undersokas. Ingenting kan vara mer laktigt. 

Starkt kuperad bergterrang kan medfora utomordentligt 

stora kostnader for de aktiviteter sam ingAr i den 

fysiska planen. Jamfor kostnader for gator, lednings

dragning, plansprangning m m 



67 

6 GRUPPDISKUSSIONER 

6 1 

En viktig programpunkt under seminariet var gruppdis-

kussioner kring olika tal rorande ingen-

jorsgeologisk Fragorna hade forrnulerats 

bland annat med utgangspunkt resultatet av en 

enkat till kommuner lanss lser rned flera (se bi-

1 1). Varje diskussionsgrupp fick en kortfattad 

forklarande text till sin Fragorna var foljande: 

1 Ingenjorsgeologisk kartering - for vad och for vern? 

2. Vad skallden ingenjorsgeologiska kartan omfatta? 

3. Hur skall den ingenjorsgeologiska kartan se ut? 

4. Hur skall den 

och av vern? 

orsgeologiska kartan tas fram 

5. Hur skall den ingenjorsgeologiska kartan anvandas? 

~ven om fragorna var avsedda att folja en viss logisk 

ordning ar det oundvikl att de griper in i varandra. 

Sammanfattningarna av diskussionerna visar ocksa att 

grupperna behandlat de givna fragorna ganska fritt. 

I varje grupp deltog en representant for Geohydrolo

giska forskningsgruppen med uppgift att vara rappor

toro Rapportorerna har i efterhand redigerat och sarn

rnanstallt sina anteckningar Av praktiska skal har det 

inte varit mojligt att lat diskussionsdeltagarna grans 

ka referaten Redovisningarna nedan ar darfor rappor

torernas uppfattning av diskussionen i respektive 

grupp 

Referaten fran varje grupp inleds rned en forteckning 

av deltagarna i gruppen sarnt ett ordagrant atergivande 

av den bakgrund och de stallningar sorn gruppdel 

tagarna erholl sorn forklarande text 
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6 2 

vad och for vern? 

6 2.1 Deltagare 

Leif Carlsson 

Anders Eriksson 

Conny Jerkbrant 

Sten Rudberg 

Ragnhild Widgren 

Chester Svensson 

6.2.2 Bakgrund 

Sveriges geologiska undersokning 

Allmanna ingenjorsbyran 

Efem arkitektkontor 

Naturgeografiska institutionen, GU 

Statens institut for byggnadsforsk
ning 

Rapportor 

Det verkar som om behovet av geoinformation ar mera pa

tagligt i samband med detaljplanering och projektering -

byggande an vid oversiktligare planering. De flesta 

tycks emellertid vara overens om behovet av okat utnytt

jande av geoinformation aven vid oversiktlig bebyggelse

och markanvandningsplanering. 

Manga anser att ingenjorsgeologiska kartor ar angelag

nast i skalorna 1:2.000 1:10.000 medan kartor i oversikt

ligare skalor kan komma i andra hand. Mot denna bakgrund 

framstar det som nara nog paradoxalt att nastan all of

ficiell geologisk kartering (utfors av SGU) redovisas i 

skala 1:50 000 och mindre och att dessa kartor utnytt

jas i relativt liten utstrackning av planerare samtidigt 

som bristen pa geoinformation av manga upplevs som storst 

just for oversiktlig planering. En mojlig forklaring till 

dessa motsagelsefulla forhallanden kan vara att den om

sesidiga kunskapen och forstaelsen for varandras arbets

omraden ar for dalig mellan planerare/byggare och geolo 

ger/geoteknikere 

Man skulle kunna saga att problemet har tva sidor be

roende pa vern som formulerar det: 

a) Den geoinformation som finns utnyttjas daligt. 

b) Lamplig geoinformation saknas 
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6 .. 2 .. 3 

- I vilka sammanhang (t ex vilka pl ) behovs 

ingenjor ska kartor? 

Hur fungerar de befintl geologiska kartorna. Tac-

ker de behovet inom sina skalor eller kravs utvarde

ringar typ zonkartor (COMECON) eller ingenjorsgeolo-

giska beskr (DGU s stadsbeskrivningar)? 

- Vern skall fo kartan och vern skall anvanda den for 

skilda andamal Tekniskt inriktade planerare eller 

icke tekniska planerare Bor kartan kunna forstas 

inte bara av planforfattare utan ocksa av politiker? 

For att kunna dra rikt nytta av geoinforma-

tion kravs vissa insikter inom denna sektor. Hur skall 

man motivera bade och politiker att skaffa 

sig sadan kunskap och hur skall detta motas av karto-

rens formaga att la och forklara? 

6 .. 2 .. 4 Resultat av diskussionen 

skall karteras 

Inledningsvis fordes en diskussion om vilka omraden som 

skall karteras Det ar uppenbart att man inte kan behand-

la storstadsomraden och gle pa samma satt. Karte-

ringen maste darfor anpassas till forutsattningarna. 

I vilka s iska kartor 

Ingenjorsgeologisk karta i skala 1 100.000 eller rnindre 

fyller ej nagon funktion For oversiktlig planering tor

de skala 1 50 000 vara lampligast och kan da ocksa ut

foras komrnuntackande I ett rnera detaljerat planskede 

och for begransade omraden (komrnundelar) bor kartor i 

skala 1 20"000 eller storre anvandas 

Hur 

De befintliga geologiska kartorna fungerar inte bland 

kornmunfolk pa grund av den daliga geo-utbildningen sorn 

de flesta har Basinformationen pa SGU s kartor i ska

la 1 50 000 ar god men den direkta anvandningen av 
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kartorna ar mattl till eftersom kan till 

godogora sig den erade, fackinriktade informatio-

nen pa kartorna En forsta forandring av situationen 

skulle kunna astadkommas genom att gora en alternativ 

"populariserad" rklaring, anpassad for plane

ringsarbete. I manga fall synes foreligga behov av ord-

forkl till det stora antalet facktermer. 

av basdata i skala 1 50.000 

till zonkarta ar troligen foga ekonomiskt. Det vore 

battre att redovisa separata faktakartor som komple

ment. 

Kartorna for oversiktlig planering bor tidigt ge en geo

--~--------------------------= 
, som sedan foljs upp i mera 

detaljerade planeringsskeden. Har borde man mer an ti 

digare ta hansyn till naturgeografiskt funktionella om

raden och behandla dessa som enheter 

Ett vanligt i nuvarande planeringsarbete synes vara 

att man ej gar tillrackligt tillbaka i oversiktsunder

laget nar man utser nya utbyggnadsomraden. Utredningar 

for olika planeringsnivaer beaktas foga i efterkommande 

instanser ("ny konsult =* ny fristaende utredning") .. Det

ta innebar att man kanske skulle utfora kartor pa olika 

planeringsnivaer pa helt olika satt. 

I detaljerat planskede, skala 1:20.000 eller storre, 

borde utvarderingar utgoras och resultera i zonkartor, 

grundlaggningskartor eller "mojlighetskartor". Har ut

fors sammanvagningar av olika faktorer sam ger konsul 

ten-planerarens gemensamma underlag for bedomning av 

markanvandningen Sammanfattningsvis: 

Skala 1:50.000 Geologisk karta + faktakartor 

Skala 1:20 000 Utvarderingar: zonkartor, mojlig

hetskartor 
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Kartorna 1 i vara beslutsunderlag for 

politiker vilket borde innebara att orsgeologiska 

kartor skulle vara lasbara aven for politiska besluts

fattare Detta ar emellertid otankbart, eftersom de 

slutliga besluten fattas pa grundval av forberedande 

behandling av ansteman Malgrupp.for kartorna bor dar-

for vara dessa i insatta och i ncip for-

slagsstallande tjansteman har maste man ta hansyn 

till den mycket varierande men oftast laga, geoveten

skapliga allmanbildningen hos ingenjorer och arkitek

ter En alternativ teckenforklaring pa kartorna kan da 

vara en genvag till storre forstaelsea En annan mojlig

het ar att ha "6versattare" mellan karta och tjanste

man, men 16sningen ar diskutabel och skulle troligen 

inte forbattra situationen eftersom den infor ytterli 

gare ett mellanled 

Man skulle kunna tanka sig centralt placerade "6versat

tare" pa regionplanekontor eller liknande instanser 

En annan och kanske lampl mojlighet ar att kart-

framstallaren gar alternativa tolkningsnycklar for 

planerare, tekniker och politiker. Detta staller sto 

ra krav pa kartframstallarens flexibilitet och formaga 

att gora forenklingar pa ratt satt 

6 .. 3 

kartan omfatta? 

6.3 Deltagare 

Jan Berntsson 

Eivor Bucht 

Bo Carlstedt 

Nils Flodin 

Bjorn Modin 

Bjorn Svedinger 

Sven Jonasson 

Ins for geoteknik, CTH 

Statens institut for byggnadsforsk
ning 

Scandiaconsult 

Sveriges Geotekniska Forening 

Geologiska institutionen, CTH 

VIAK Stockholm 

Rapportor 
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6 3 2 

(i den genomfarda enkaten) om vilken geoin-

formation som as kom genomgaende bergarter och 

ighet langst ned pa listan Vidare fram

kom att behovet av akad information upplevs som minst 

inom denna sektor Byggandet i berg har akat 

och kommer aka an mer i omfattning Mot bakgrund 

av detta kan enkatsvaren tolkas som ovana att hantera 

berginforrnation, kanske beroende pa att den for nar

varande sallan ges eller i vissa fall pa krangligt 

reovisningssatt .. 

En ganska allman uppfattning tycks vara att kartorna 

inte bara skall ge bakgrund i form av basdata utan 

ocksa utvarderingar garna i form av siffervarden pa 

tekniska eller ekonomiska faktorer. 

6 .. 3 .. 3 Fragestallningar 

Skall jord och berg ges samma vikt vid redovisning i 

kartform? Bor kartan speciellt framhava berggrunds

strukturer sa att dessa battre kan anvandas vid prak

tisk planering? 

Vilka data inom exempelvis omradena jord berg - hyd-

rogeologi vegetation ar mest angelagna Bor t ex 

spricksystemen delas upp i tensions- och skjuvsprickor? 

Gar garna en prioriteringslista. 

- Vilka sektorer bor en ingenjorsgeologisk karta omfatta? 

Exempelvis markkostnadsindex, jordmaner? 

- Skall man efterstrava att ge siffervarden antingen 

som yttackande "riktvarden" (med risk for ratt stor 

osakerhet) eller som punktinformation fran undersak

ningsborrningar eller liknande (sakrare men med osaker

het om representativiteten i stallet)? 

Skall man forsaka ge ekonomiska utvarderingar aven om 

dessa sannolikt inte kan bli generella eftersorn de be

ror pa tekniska forutsattningar for tankta atgarder? 
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6 .. 3 4 Resultat av diskussionen 

isk karta 

Inledningsvis fordes en fri diskussion kring begreppet 

ingenjorsgeologisk karta Denna inleddes med foljande 

Nils Flodin 

Jan Berntsson 

Nils Flodin 

Vad ar en ingenjorsgeologisk karta? 

Om man tar en geologisk karta och 

kompetterar med borrningar och hyd

rologi for att fa en ingenjorsgeolo

gisk karta, har vi i sjalva verket 

en geoteknisk karta! 

Var skall vi dra gransen mellan ingen

jorsgeologisk karta och geoteknisk 

karta? 

Diskussionen ledde till att gruppen enades om att det ar 

battre att tala om ingenjorsgeologisk kartering och ingen

jorsgeologiska kartor an den ingenjorsgeologiska kartan. 

Om man anvander begreppet ingenjorsgeologisk karta bor 

en sadan omfatta enbart geologiska faktorer (jord, berg, 

vatten) och ingenjorsmassiga aspekter och tillampningar 

Utvarderingar bor finnas med Med denna definition ar 

hydrogeologisk karta, energigeologisk karta och geotek

nisk karta alla ingenjorsgeologiska kartor. 

Den allmanna meningen var emellertid att aven om alla 

ovannamnda kartor ar ingenjorsgeologiska kartor bor de 

benamnas hydrogeologisk karta, energigeologisk karta, 

och geoteknisk karta, eftersom dessa namn definierar 

innehallet och ar inarbetade. 

Nils Flodin Vore det inte arligare att anvanda 

uttrycket tekniska geologiska kar

tor (som framkommit i Lund)? 



74 

Gruppen kom fram till att man bor skilja mellan: 

- basc:ffatakarta 

baskarta 

- utvarderande karta. 

Basdatakarta 

Baskarta 

(eller basinfor

mationskarta) 

Utvarderande 

kartor 

Innehal punktinformation Bas-

datakartan innehaller information 

om viss 

ler 

som uppmatts el

i en viss punkt 

pa en viss niva, vid en viss tid

punkt, med en viss metod. 

Exempel: Geoteknisk undersokning 

SMHI:s basdata 

Framtagen for ett flertal andamal. 

Innehaller ett visst matt av gene

ralisering, tolkning och bearbet

ning. En baskarta har en lang sta

bilitet i tiden. "Tal 11 dyra fram

stallningskostnader. 

Exempel: Topografisk karta 

SGU:s jordartskarta 

vaxtsamhallen (potentiell 

naturlig vegetation) 

Medelnederbord 

Medeltemperatur 

osv 

Framtagna for ett mera speciellt 

andamal. Innehaller generaliser

ingar, tolkningar och i viss man 

forenklingar Kan vanda sig till 

olika malgrupper som tjansteman, 

politiker eller allmanhet. 

Detta kan aven beskrivas: 

Basdatakarta 

Baskarta 

Utvarderande 
kart a 

punk ten 
~ Tolkningsniva 

modell 
~ Tolkningsniva 2 

konsekvenser/prognos 
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En diskussion fordes kring olika av anvand-

ning av vid redovi och presentation 

Eivor Bucht Man r inte bortse fran fargers 

symbolvarde Speciellt vasentligt 

ar det att tanka pa detta nar man 

vander sig med sin redovisning 

till icke-tekniker Exempelvis be

tecknar blatt pa jordartskartor mo

ran, men vanliga manniskor tanker pa · 

vatten' Det finns stora risker for 

feltolkning' 

Gruppen var overens om att farg kan bara mycket infor

mation, om tolkningen ar given Symbolvarde och konven

tioner kan emellertid kollidera 

Symbolvarde 

Konventioner 

Fargblindhet 

Nackdel med farg 

Blatt ar vatten for vanliga manni

skor Blatt ar kallt (rott-blatt) 

Rott (= stopp) Gult - Gron (= klart) 

Blatt ar moran for en geolog. 

Vanligt hos man, speciellt rod-gron 

fargblindhet 

Dyrt och framstallningen tar lang 

tid 

varderingen av jord och berg vid redovisningen beror 

av lokalen och andamalet. 

Vegetation tillhor normalt inte de ingenjorsgeologiska 

kartorna enligt gruppens definition Daremot tillhor 

vegetationen den basinformation (baskarta) som kan be 

hovas for vissa utvarderingar (t ex lokalt omhandertag

ande av dagvatten) . Fragan om olika spricksystem ar all

deles for speciell 
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tillhor normalt inte en ingenjorsgeologisk 

karta Daremot jordmaner i agrigeologisk karte-

och underlag for allman isk planering. 

Fragan om man skall ge si och i sa fall hur 

gar ej att besvara generellt eftersom det finns tva 

to 

Det ar farligt att gora ekonomiska utvarderingar, var

for man bor avsta fran sadana Kostnaderna beror pa tek

nik, exempelvis vid byggande pa torrskorpelera. Sma hus 

billig grundlaggning medan stora hus far dyr. 

6 4 ska 

kartan se ut? 

6 "4 1 Deltagare 

Gosta Bjurstrom 

Lars Ericsson 

Lars-Gunnar Hell 
gren 

Larsson 

Peter Wilen 

Thomas Holm 

6 4 2 Bakgrund 

VIAK, Stockholm 

Goteborgs stadsbyggnadskontor 

Sveriges Geologiska Undersokning 

Geologiska institutionen, CTH 

Rapportor 

Kartornas tekniska utforande har visat sig vara ett 

kontroversiellt omrade Bland annat estetiska fragor 

gar att asikterna gar vitt isar. Dessutom stalls ofta 

oforenliga krav pa att kartan samtidigt skall vara 
11 fullstandig" och "lattlast" 

Det ar klart att det finns behov av geoinformation i 

olika skalor 

Manga menar att ingenjorsgeologisk karta (i foreligg

ande utforande) lampar sig bast som underlag for de

taljplanering Det ar da viktigt att dessa kartor blir 

problemstyrda dvs inriktas pa problem som framkommit 

vid den oversiktliga planeringen 
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Om man bortser detaljsynpunkter pa beteckningssys

temen kvars r anda ett flertal vasentliga fragor anga

ende kartornas utformning 

6 4.3 Fragestallningar 

- Vilka kartskalor skall anvandas och maste utf6randet 

modifieras med hansyn till kartskalan? 

- Skall informationen koncentreras eller spridas, dvs 

skall de enskilda kartbladen omfatta mycket eller 

litet information, vilket paverkar antalet kartblad? 

- Kan gjorda undersokningar redovisas direkt pa resp 

kartblad etc? 

- Skall man efterstrava att pa kartan ge en yttackande 

tredimensionell bild av de geologiska forhallandena 

genom speciella beteckningar och/eller sektioner (och 

acceptera den falska exakthet detta ger) eller skall 

man noja sig med att omradesvis redovisa och beskriva 

typlagerfoljder? 

Bor man utarbeta nagot system for komplettering och 

ajourhallning av kartorna? 

Hur langt skall man standardisera kartornas utforan

de exempelvis vad galler: 

Uppdelning av information pa skilda kartblad 

Kartskalor 

Beteckningar? 

Skall kartorna framstallas i farg, svart-vitt eller 

bade och? 

- Basdata maste under alla omstandigheter sammanstal

las och bearbetas. Skall redovisningen aven omfatta 

basdata eller kan dessa stanna hos kartoren (vilket 

givetvis spar en del kostnader)? 

6.4.4 Resultat av diskussionen 

~1 

Begreppet ingenjorsgeologisk kartu ar svart att defi 

niera och benamningen mots stundtals med skepsis. Hur 
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man den Ingenj sk kartering 

kan 

(jord, 

olika 

ett bassystem av information 

morfologi m m) vilket kan utvarderas ur 

(grundvattenkemi, energi m m). 

Tillampningen av ingenjorsgeologiska kartor komrner 

nastan alltid in sent i pl sen, t ex da 

~H~~=lut redan ar Ett successivt samarbete 

mellan planarki ger samhalls-

planering med maximal hansyn till geologiska och geo-

tekniska llanden. 

I tathet 

Kartans utseende bestams till stor del av hur den skall 

anvandas av avnamaren (planforfattare, kommuntekniker 

m m) En politiker ar ofta intresserad av kostnader, 

vilka omraden som kan byggas ut m m. Detta kan redovi

sas i kostnadsindexkartor (Johansson, Lindskoug, 1971). 

Det kan vara onskvart att se hur planforandringar ger 

kostnadsforandringar. 

Det ar viktigt att samhallsplanerare och beslutsfattare 

utbildas i att lasa kartor. Ett satt att kunna oka in

formationstatheten pa kartorna ar att stalla krav pa 

lasarna 

Kartskala 

Minsta lampliga skala ansags i allmanhet vara 1:20.000 

(for region-generalplan) Mindre skalor, t ex 1:50.000 

medfor daligt utrymme for information Ett undantag ar 

vissa berggrundskartor, har ansags behov finnas for 

kartor tackande bade riks- och lansniva Fran 1:20 000 

kan skalorna i olika plansteg okas till 1 400 

Anvandbarheten av t ex SGU:s kartor i skala 1:50.000 

blir liten om man arbetar inom ett storstadsomrade, 

eftersom man snabbt lar sig kartan (Lars-Gunnar Hell

gren) 
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Pa Goteborgs stadsbyggnadskontor gar man fran 1:4.000 

till 1 20.000 beroende bl a pa att lampligt grundmate

rial finns i skala 1:4 000 (kommunkartor, flygbilder) 

Exempelvis tas markkostnadsindex fram i 1:4 000 vilket 

sedan kan generaliseras till 1:20 000 

- svartvitt 

I en enkat riktad till planarkitekter vill 99% ha farg-

kartor (Gosta Bj ar kostsamma att 

trycka, men en liten uppsattning (ca 10 st) kan latt 

tillverkas for hand Man kan skriva och rita pa 

kartor, vilket kan vara svarare pa svartvita, eftersom 

dessa ar utforda med raster och dylikt Svartvita kar

tor kraver noggrannare lasning. Svartvita kartor kan 

revideras lattare 

Maximalt tre olika farger kan i allmanhet anvandas for 

att beskriva jordlager Maximalt tva olika linjeset kan 

anvandas pa en karta, t ex ett for topografi och ett 

for djup 

Om man kan ut mera information genom att gora svart-

vita kartor (de kraver mindre kostnader), bor de fore

dras framfor fargkartor. 

Antalet farger kan behova oka med kartskalan, exempel 

vis generalplan fa farger, detaljplan - flera farger. 

Speciellt betraffande berggrunden finns risk for fel

tolkning av en anbild En profil minskar denna risk. 

Vilken metod man an valjer, typlagerfoljd eller rander, 

kan problem uppsta Cyklogram (Andersen, 1973) fore

slogs pa grund av dess mangsidighet 

SGI har enligt uppgift (Lars Gunnar Hellgren) provat 

att med flygbildstolkning redovisa 5 m lerdjup, vilket 

anvands for att t ex avgransa planomraden. 



80 

ta urstrom framholl att SGF:s borrhal 

ger en bra ionell bild 

kartor i skala 1 4 000 kan man vaga sig pa att inter

polera mellan borrpunkter om avstandet pa kartan ar 

1 2 em. Detta kraver givetvis geologisk insikt 

-Gunnar Hellgren) . 

Revideri 

Tryckta kartor riskerar att leva kvar for lange Man 

kan ha originalkartan i ett arkiv, dar den kan revide-

ras e hand. Om kartan har liten spridning ar den 

latt att komplettera Kartans utformning bor goras med 

hansyn till framtida andringar. 

SGU s kartor i 1 50.000 borde kunna overtryckas for 

vis sa 

En ritmaskin kraver 10 ganger langre tid for att rita 

streckade linjer jamfort med heldragna 

Fastjordsgransen ar viktig att bestamma och redovisa 

med hansyn till de geotekniska problemen. 

Internationellt rader vad galler standardisering spe

ciellt stor forvirring betraffande berggrundskartor. 

Kartorna ar oftast stratigrafiska. 

Basinformation skall redovisas, inte minst med hansyn 

till att nagon annan kanske skall fortsatta ett arbete 

Ingenjorsgeologiska kartor kanske endast ar aktuella 

for rika storstadsregioner? 



81 

6 5 ska 

kartan tas fram och av vern? 

Deltagare 

Per Engqvist 

Arne Hillden 

Johan Landberg 

Bertil 

Per Wedel 

Bo Lind 

6.5 2 Bakgrund 

Sveriges Geologiska Undersokning 

Sveriges Geologiska Undersokning 

VIAK AB Malmo 

K-konsult 

Geo ska institutionen, CTH 

Rapportor 

Om man foruts~tter att den ingenjorsgeologiska kartan 

~r onskv~rd och anv~ndbar kravs genomtankta och ratio

nella metoder for att framst~lla kartor. Troligen "lo

nar det sig" att anv~nda ingenjorsgeologisk information 

i storre utstr~ckning an nu, men for att karteringen 

skall bli mera allmant till~mpad kr~vs sannolikt mark

nadsforing. 

6 5.3 Fragest~llningar 

- Manga har sannolikt inte nagon klar uppfattning om 

vad som menas med ingenjorsgeologisk kartering och 

vad den kan anvandas till Borde iden och/eller kar 

teringen tas om hand av nagon central instans och i 

sa fall vilken? 

Kan det i Sverige bli aktuellt med generell karte

ring atminstone i t~torter (jamfor DGU:s stadskartor)? 

Bar den ingenjorsgeologiska karteringen ge sa utfor

lig information att kartan kan anvandas utan vidare 

forklaringar eller skall man forutsatta att kartoren 

aven deltar vid kartans tillampning? 

- Hur skall man rnarknadsfora ingenjorsgeologisk karte

ring sa att den blir rnera allrnant tillampad, finns 

det t ex anledning att genom norrner krava ingenj6rs

geologisk kartering i vissa fall? 
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det realistiskt och 

kartorna skall kunna 

skt att rakna med att 

ramstallas med tanke pa 

att informationen oftast ar ojamn och i form av 

beteckningar (inte punkter typ borrningar)? 

6 5 4 Resultat av diskussionen 

Diskussionen kring tallningen om det i 

Sverige kan bli aktuellt med generell ingenjorsgeolo

gisk kartering atminstone i tatorterna, t ex enligt 

DGU:s modell med stadskartor (Mertz 1969 rn fl). 

Det konstaterades att SGU:s geologiska kartor alltid 

maste hilda en bas vid den ingenjorsgeologisk karte

ringen Allt starkare krav stalls pa att SGU:s jord

(serie Ae) skall redovisa en tredimensio

nell bild av jordartsfordelningen, Dessa krav kan mo

tas med t ex typsektioner i marginalen pa kartan. Typ

sektioner bor ha giltighet over en storre region. Med 

denna och andra kompletteringar gar det att utveckla 

Ae-kartan i ingenjorsgeologisk riktning Pa sa satt 

skulle det bli mojligt att astadkomma mera generell, 

yttackande ingenjorsgeologisk kartering. Kommunerna 

borde krava jordartskartering av staten (dvs SGU) och 

sammanstallning av befintligt material inom kommunen. 

Det konstaterades emellertid ocksa att nagon klar upp

fattning om vad en ingenjorsgeologisk karta ar inte 

finns Kartans utformning varierar fran fall till fall. 

Problemen som kartan skall belysa maste renodlas i var

je enskilt fall och nagon generell kartering ar darfor 

inte mojlig 

For att definiera kartans inriktning bor man beakta tva 

synpunkter 

1. Urskilj konfliktornraden 

2 Urskilj konfliktanle~ning 
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Det ar inte i forsta hand utveckling av den ingenj 

geologiska kartan som behovs utan marknadsforing Vi 

kan redan kartera men f alltfor sallan gora det och 

befintligt material utnyttjas for daligt. 

Det ar ej realistiskt att gora ett heltackande system 

av ingenjorsgeologiska kartor over ett planomradee Kar

torna iktas Det ar da en fordel om det 

finns en central instans som kan stodja bestallaren, 

dvs oftast kornrnunen Kommunerna maste fa vagledning 

och upplysning om vad de koper 

Alla tycktes vara overens om att den ingenjorsgeologis

ka kartan bor vara ett bestallningsarbete Kompetenta 

konsulter utfor i forsta hand karteringen. Det papeka

des att SGU enligt statsmakterna skall finansieras allt

mera pa konsultuppdrag Denna syn ogillades av flera i 

gruppen Man ansag att SGU s (sma) resurser inte borde 

splittras utan helt inriktas pa den ordinarie karterings 

verksamheten. 

Daremot finns ett start kunnande och mycket material 

(t ex i form av faltkarterade underlagskartor 

i skala 1 10.000) hos SGU SGU har ocksa pa brunnsarki

vet ett rapportarkiv. Detta borde tas tillvara pa ett 

battre satto 

Man borde efterstrava ett centralt arkiv dar alla geo

data lagras, exempelvis enligt forslaget till geologisk 

dokumentation (Jansson Svensson 1979a, 1979b), men 

detta mal ar annu avlagset. 

Rad och anvisningar borde finnas for hur datalagring 

skall ske sa att informationen blir hanterlig Kanske 

blir det nodvandigt att i vissa avseenden forenkla 

kartano Med ratt upplaggning av datalagringen ar det 

fullt realistiskt att tanka sig digitaliserad geolo

gisk information, som snabbt kan ritas upp i form av 
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en karta i valfri . Vissa typer av datoruppritning, 

t ex topografi, ger redan i dag mattligt extraarbete 

ordinar geoundersokning. Fordelen med datalag-

ar att olika geoinformation gar att kombinera 

Det 

subj 

s att en geologisk karta alltid visar en 

bild som innehaller tolkningar Detta maste 

man vara medveten om vid data 

av data 

ing och kombinering 

Datatekniken har uppenbara fordelar. I dag bor datalag

ring efterstravas for storre, oversiktliga kartor, ej 

for sma kvartersplaner. Detaljundersokningar (geotek

niska borrningar) ar billiga och kan goras om vid be

hov Det arkivlagrade materialet bor darfor ej vara for 

detaljerat. Vi ser emellertid att kostnaderna forandras. 

Det blir allt billigare med arkivsokning och allt dyra

re att driva faltundersokningar. Det blir da storre an

ledning att ta till vara befintlig information. Det ar 

ocksa viktigt att revidera arkivmaterialet. 

Marknads 

For att pa basta satt utnyttja tillganglig information 

maste ett utokat samarbete ske mellan geologer, geotek

niker och ingenjorer. 

Ett konkret forslag utkristalliserades: BFR borde i egen

skap av central instans ta sig an och fora ut den ingen

jorsgeologiska kartan Bland annat som stod for bestall

are borde BFR ge ut rad och anvisningar for karteringen, 

typ SGF:s beteckningsblad. 

Man maste emellertid klart skilja pa geotekniska under 

sokningar och ingenjorsgeologiska kartor. De senare skall 

sattas in tidigt pa en oversiktlig niva (generalplan-om

radesplan) och vara vagledande i olika markvalsfragor. 

Sarskilt viktigt ar att i anvisningarna klart ange att 

bergets ighet skall utredas i omraden dar det finns 

berg, eller annars ar pakallat 
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I diskussionen enades gruppen sa om att det vore 

mycket onskvart med en geoman (kommungeolog) i varje 

kommun De allra minsta kommunerna kan emellertid ha 

att finansiera en s tjanst. Det finns i dag 

utbildningskapacitet for en kommungeolog i varje kom

mun. 

Kommungeologen skulle kunna skota upphandling och upp-

foljning av t ex jorsgeologisk kartering och dess-

utom kunna ersatta halsovardsinspektoren i manga samman

hang. Det ar viktigt att geomannens erfarenhet och lokal

kannedom dokumenteras och inte gar forlorad om han/hon 

t ex flyttar fran kommunen 

Sammanfattn 

Diskussionen i gruppen kan sagas ha utmynnat i tre kon

kreta onskemal (forslag) : 

1. BFR bor i egenskap av central instans ta sig an och 

fora ut den ingenjorsgeologiska kartan BFR bor dar

for ge ut rad och anvisningar med beteckningsblad 

typ SGF och med anvisningar for lagring av geoinfor

matione 

2. Anstall en geoman {kommungeolog - geotekniker) i 

varje kommun. 

3. Marknadsfor den ingenjorsgeologiska karteringen. Gor 

pilotstudier och samla erfarenheter. 

6.6 ska 

kartan anvandas? 

6 6 1 Deltagare 

Inge Brorsson Statens vagverk 

Stig Hard VIAK AB, Goteborg 

Tom Lundgren Statens geotekniska institut 

Ake Moller Vattenbyggnadsbyran 

Kaj Nilsson VIAK AB, Malmo 
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Lennart Samuelsson Sveriges Geologi Undersokning 

Leif Viberg Statens geotekniska institut 

Olav Holmstrand Rapportor 

6.6.2 Bakgrund 

Den grundlaggande skillnaden mellan en ritning och en 

karta ar att ritningen ar "exakt" med en viss, bestamd 

noggrannhet medan kartan ar en forenklad bild, dar nog

grannheten kan variera inom kartbilden. Speciellt gal

ler det senare tredimensionella redovisningar (sektioner 

och planbilder) med utgangspunkt fran ett begransat an 

tal borrningar eller andra data. Sadan tredimensionell 

redovisning pa en ingenjorsgeologisk karta har rnera ka

raktaren av antagen principbild men ger genom framstall

sattet ett falskt intryck av exakthet. Skilda upp

fattningar om vad kartan representerar kan latt ge upp

hov till skilda tolkningar och som konsekvens harav 

t ex ekonomiska tvister. Foljden har blivit att exempel 

vis SGU har varit och ar mycket forsiktiga med tredimen

sionell information pa de geologiska kartorna. 

6 .. 6 3 Fragestallningar 

- Kan man acceptera att sakerheten varierar pa en karta 

eller skall man krava nagorlunda "jamn" sakerhet aven 

om foljden blir antingen luckor i kartan eller dyrare 

karta? 

Racker det att man infor en skriftlig reservation pa 

kartan for att undvika missforstand eller finns det 

andra satt? 

det onskvart att gora heltackande djupinformation 

pa kartbilden eller i sektioner eller skall man bara 

ge punktinformation fran borrningar (som pa SGU:s 

nyare kartor? 

Finns det behov av kartor som har val definierad. hog 

exakthet aven i fraga om exempelvis djupinformationen 

och i sa fall i vilket sammanhang? Kan man t ex tanka 
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sig att en jerad ingenjorsgeologisk karta 

fungera som anbuds- eller projekteringsunderlag? 

6 6 4 Resultat av diskussionen 

Inledningsvis och avslutningsvis diskuterades allmant 

kring begreppet ingenjorsgeologisk karta. Framkomna 

synpunkter har har sammanfattats i ett sammanhang. 

Hur skall man se den ingenjorsgeologisk kartan som led 

i ekologisk inventering och planering? Den fysiska mil 

jons utformning beror av tre elementara faktorer: 

Geologi 

Klimat 

Tid 

Dessa tre faktorer bestammer utformningen av: 

Topografi 

Hydrologi 

Vegetation 

Dessutom tillkommer mansklig paverkan. Den ingenjors

geologiska kartans omfattning bor begransas till sitt 

av namnet angivna omrade och salunda ej utstrackas till 

exempelvis klimat och vegetation. 

Insamling och strukturering av basdata diskuterades. 

Bland annat namndes forslaget till geodatabank (Lundin, 

Stephansson, Zetterlund, 1973} och SGU:s forsok att 

datalagra bergkarteringsinformation och geokemiska upp 

gifter. Uppenbarligen har annu inte framlagts nagot for 

slag till system som vunnit mera allmant erkannande. Be 

hovet av systematiserad lagring och behandling av data 

ar emellertid odiskutabelt. 

Benamningen "Ingenjorsgeologisk karta" ar inte invand

ningsfri Gruppen enades om att benamningen tills vidare 

kan anvandas men att namnfragan behover analyseras vidare. 
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Ett namnforslag ar "teknisk geologisk kar

ta I anslutning till kartans benamning stalldes ock-

vem som skall kalla sig "ingenjorsgeolog". 

Utomlands finns utbildningar med denna rubricering men 

inte i 

var i start sett enig om att "Ingenjorsgeolo-

" innebar ett tern med redovisning av 

information basdata till resurs-risk lamplighets 

Systemet maste vara flexibelt och man kan tanka 

sig mera an ett steg mellan basdata och utvardering 

"Byggnadsgeologisk karta 11 innebar en enkel och lattfatt-

1 redovisning av geologiska forhallanden. "Geoteknisk 

te sificering" ar ett specialiserat satt att 

iggora geoteknisk informatione 

Kvalificerade ingenjorsgeologiska kartor ar kostsamma

re att framstalla an den geoinformation som hittills 

utnyttjats for exempelvis planeringsandamal Ake Moller 

patalade konsultens svarigheter, nar en bestallare 

(kommun) har sett en i forskningssyfte framstalld karta 

och vill ha en liknande men inte har fatt klar uppfatt

ning om kostnaderna For att gora kommunerna medvetna 

om kostnaderna bar darfor i forskningssyfte framstallda 

kartor forses med kostnadsuppgifter 

Traditionella geotekniska utredningar och SGU:s geolo

giska kartor ar svarbegripliga for andra an geotekniker 

och geologer Dessa forhallanden gar knappast att andra 

radikalt inom ramen for produkternas traditionella ut

forande For att oka forstaelsen for geoinformation hos 

planerare och politiker kravs andra redovisningsformer 

och en aktiv dialog mellan olika gruppere Betraffande 

kartor ar troligen forutsattningarna battre for over

siktliga kartor over storre omraden an detaljkartor over 

sma omraden 

Generellt verkar intresset oka for ingenjorsgeologisk 

information. Genomslagskraften hos nya redovisningsfor

mer beror bland annat pa presentationen och ekonomiska 
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faktorer Foljande konkreta fors 

diskussionen 

lades fram under 

Framstallandet av en karta bor foljas av en dia 

mellan brukare och kar lare 

Kartor bor helst utforas i f eftersom detta okar 

1 

1 

Den tekniska utveckl 

metoder for framstallning av upp 

mot bil-

i 

Kart 

for att 

bar en kravspecifikation 

kvalitet skall kunna definieras 

ionen kan exempelvis utga. fran "Plan 

ekonomiska utredn (Bostadsstyrelsen Statens 

Planverk 1978) 

Inom ramen for 

forskn 

ektet vid Geohydrologiska 

CTH bor en informationsskrift 

utarbetas0 Denna bor vara av samma typ som "Infilt 

rera 11 (Holmstrand Lindvall 1979) 

ska kartans anvandn 

Det ans narmast sjalvklart att sakerheten f varie 

ra en karta Huvudsaken ar att man genom redovisn 

av underlag och textforklar k forhallandena 

Reservationer och forklar bor i forsta hand redo-

visas kartan Man skall inte tveka att bygga ut tee 

kenforklar 

are an i en 

Heltackande dj 

Man te 

Informationen blir da lattillganglig

beskrivning 

sn bor goras plankartan 

s avs 

otillrackl antal borrn 

sadan redovisning vid 

eller annan informa-

tion Var 

svarige geologen 

med hj 

gar ar en bedomningsfraga for den an 

Borrn sredovisn kan med fordel 

av (Andersen 1973) vilka 

rent grafiskt ar overl SGF s borrningsredovisn 
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pa plankarta. Betraffande lritningar berordes pro-

blemet med alltfor stor overhojning. 

En ingenjorsgeologisk karta kan knappast anvandas som 

anbudsunderlag, daremot som projekteringsunderlag. Utorn

lands forekommer systernet att anbudsgivaren ansvarar 

for att underlaget ar korrekt. Med ett sadant system 

skulle den ingenjorsgeologiska kartan kunna vara an

budsunderlag. Gruppen var enig om att gransen rnellan 

ingenjorsgeologisk karta och geoteknisk undersokning 

gar vid anbudsunderlag. 
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7 SLUTDISKUS ION 

7 1 Inledn 

avslutades med en ganska kort slutdiskussion 

Eftersom ~~,~~~iskussionerna redovisas skriftl var 

avsikten med lutdiskussionen framst att ge for 

som inte kommit fram tid under 

Foljande referat delats upp i n r med han-

till amnen 

Redovi av diskussionen 

7 2 1 Kartans ut 

Bestallare av 

muner med 

jorsgeologiska kartor ar oftast kom

ekonomiska resurser~ Kommunerna 

har dessutom s nar det galler att be 

doma och vardera den karta som bestalls. Det ar darfor 

vikt att ifikationer till ledn 

for bestallarna samt att kostnaderna for olika 

av kartor 

Kartor med allt for information samlad pa ett 

blad blir lasta Av denna orsak bor informationen 

fordelas flera blad aven om kostnaden da blir nagot 

Kartorna f inte forenklas sa att information 

e Man te strava efter att hoja kun 

n hos i stallet for att allt "latt-

are 11 kartor. 

en karta i kommun ar ofta av storleksord 

n 1 000 exemplar Detta gar att nagon form av 

blir nodvand for mangfaldigandet Fargtryck 

ning ger harvid avsevart mera lattlasta kartor, men a 

andra sidan kan man riskera att kartan overlever for 

1 . Enkel eller iering varje gang kar 

tan skall anvandas underlattar revidering med hansyn 

till illkommen information. 
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7.2 2 Kartans avsikt 

jorsgeologiska kartor bar i hand goras for 

iella andamal i vissa omraden. Uttrycket markanvand

ningsplanering ar kanske inte helt relevant i samman

hanget eftersom det inbegriper alla typer av omraden. 

Den ingenjorsgeologiska karteringen avser namligen framst 

hogexploaterade omraden Kommuner med stor folkmangd har 

storre ekonomiska resurser och darmed mojligheter att 

genomfora ingenjorsgeologisk kartering. 

Vid karteringen bor man skilja noga pa basdata och utvar

deringar for olika andamal 

7 2 3 Den geologiska kunskapsnivan 

Den geologiska kunskapsnivan hos skilda grupper ar i 

osedvanligt lag. Detta beror uppenbarligen pa 

brister i skolsystemet. Bland annat framkom att geologi

undervisning atminstone for ett par ar sedan helt sakna

des pa gymnasiets tekniska och naturvetenskapliga linjer. 

Daremot finns den pa de humanistiskt inriktade linjerna! 

Arkitekterna, vilka i egenskap av t ex stadsarkitekter 

kan komma att bli bestallare av ingenjorsgeologiska kar 

tor, far skrammande litet undervisning i geologi. Arki 

tektstuderande har salunda visat sig vara helt obekanta 

med t ex geologiska kartor och flygbilder. 

Medvetenheten om atminstone behovet av geologiska kun 

skaper har okat efter skredet i Tuve, men situationen 

maste anda betecknas som otillfredsstallande. 

7 2 4 Kartans benamning 

Det har forekommit en hel del invandningar mot begrep

pet "ingenjorsgeologisk karta" Bland annat har havdats 

att andra begrepp val tacker samma foreteelser. De en

skilda kartbladen borde i forsta hand benamnas efter 

sitt innehall, t ex "hydrogeologisk karta", for att 

undvika missforstand. 
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Benamningen "ingenjorsgeologisk karta" bor i forsta 

hand anvandas for att beteckna en samling kartor som 

redovisar olika a av den geologiska miljon med 

avsikt att utnyttjas for praktiska andamal Samman

stallningsarbetet benamns da lampligen "ingenj6rsgeo

logisk kartering". 
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8 SAMMANFATTNING 

8 1 Serninariets 

Serninariet genornfordes sorn ett led i projektet "Ingen 

j logiska kartor" vid Geohydrologiska forsknings-

, CTH. Avsikten var att inforrnera om projektet, 

ge en oversikt over ett antal andra naraliggande verk

sarnheter rned inriktning pa kartor sarnt inharnta synpunk-

ter projektets vidare genornforande. 

De vasentl ste punkterna pa prograrnrnet var kortfattade 

av nio svenska "kartprojekt" sarnt grupp

visa diskussioner kring ett antal fragestallningar ror 

ande ingenjorsgeologisk kartering. 

Redovisningen i foreliggande rapport har gjorts relativt 

fullstandig for att dokurnentera bakgrundsmaterial och 

frarnforda synpunkter. Avsikten ar att projektets fort

satta genornforande skall ske med hansynstagande till 

resultatet av serninariet 

8 2 Framforda och fors 

Under de olika rnornenten av seminariet frarnfordes bland 

annat foljande synpunkter och forslag: 

Benamningen "Ingenjorsgeologisk karta" ar diskutabel. 

Utarbetandet av kartorna kan kallas II ingenj orsgeolo

sk kartering"e Kartorna bor alltid ha atminstone 

en underrubrik som anger innehallet. 

Betraffande omfattningen av ingenjorsgeologisk karte-

anser manga att den bor avse endast geofaktorer 

i inskrankt bemarkelse, saledes inte t ex jordman och 

vegetation. A andra sidan finns kravet pa sektorsover

gripande planeringsunderlag. Det finns aven delade rne

ningar om karteringen skall omfatta ekonomiska utvar 

deringar. 
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Kartorna bor i forsta hand utforas i f . Man bor 

undvika att alltfor kompliceradekartor genom 

att for information pa samma blad Det 

Mr vikt att skilja basdata (punktinformation) 

baskartor (generaliserade basdata) utvarderingar 

(konsekvenser, ser) Storskaliga kartor Mr ange-

l att ta fram 

ar i fosta hand rare och tekniker, 

i andra hand lit Kartornas svarighetsgrad maste 

emellertid i forsta hand avpassas efter de forstnamnda 

kategorierna 

Avsikten med kartorna ar att "oversatta" renodlad, 

geovetenskapl information sa att denna information 

blir tillgangl och lamplig sam planeringsunderlag 

For att skall komma till anvMndning och ut 

jas pa ett rikt satt kravs marknadsforing och 

information For kartorna bor utarbetas kravspecifi

kationer och anges ungefarliga framstallningskostna

der En informationsskrift bor utarbetas Man bor vi-

dare efterstrava att hoja kun ivan hos avnamarna. 

8 3 Slutsatser av seminariet 

Den allmanna att till 11 ingenjorgeologisk karte 

ring" ar mycket positiv Utforandet av de kartor. vilka 

presenterades sam exempel godtogs i start sett Fram

forda synpunkter gallde i forsta hand karteringens sam

band med andra verksamheter och gav manga vardefulla 

impulser for det vidare arbetet 

For narvarande pagar en sammanstallning och analys av 

genomforda praktiska tillampningar Resultatet kommer 

bland annat att ge underlag for de i seminariet efter

lysta krav- och kostnadsspecifikationerna 

Det kommande arbetet avses bland annat inriktas pa att 

fa fram en informationsskift om ingenjorsgeologisk kar 

tering eftersom detta efterlystes under seminariet. 
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fram eventuellt en kurs om ingenjorsgeo-

kartor, vilket ocksa motsvarar ett onskemal un 

der seminariet 
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INGENJORSGEOLOGISK KARTA? 

RESULTAT OCH UTVARDERINGAR AV ENKATEN 

"INGENJORSGEOLOGISK KARTA" 

Vid ska forskn gruppen CTH, bedrivs pro-

jektet "Ingenj logisk karter II Projektets mal 

s~ttning ~r dels att ta fram en l~mplig modell for redo-

vi i kartform av ig information, dels 

att anvisa hur informationen bor insamlas, bearbetas och 

jas Projektet bekostas av Statens rad for bygg

nadsforskning (BFR) 

For att inom projektet na b~sta resultat ~r det av stors-

ta vikt att inh~mta anv~ndare av kartor. 

I har en enk~tundersokning genomforts. Enk~

ten inneholl 14 angaende anv~ndandet av geoveten

ig information 

Enk~ten skickades ut till 71 kornrnuner av varie 

rande storlek Enk~ten har, med nagot undantag, gatt ut 

i tva exemplar till varje kommun och st~llts till Gatu

chefen (eller motsvarande) och Stadsarkiteketen (eller 

motsvarande). Dessutom till landets 24 l~nsstyrelser 

eten) och till 32 kvalificerade experter. Av 

totalt 197 uts~nda enk~ter har i dag (80 02 21) 117 be 

svarats Svaren fordelar sig ungef~r proportionellt 

lika inom de olika malgrupperna. 

Foljande komrnentarer till enk~tsvaren ~r endast preli

och summariska Meningen ~r att synpunkterna 

skall hilda en del av underlaget till en kommande semi

nariedag i ~mnet "Ingenjorsgeologisk karta" 

1 



De olika svarsgrupperna ar: 

Pa kommunerna: Gatuchefer 

VA-chefer 

Byggnadschefer 

Projekteringsingenjorer 

Geotekniker 

(eller motsvarande) 

Stadsarkitekter 

Planarki tekter 

Landskapsarkitekter 

(eller motsvarande) 

Pa lansstyrelserna 

Byradirektorer 

Byraingenjorer 

Lansarkitekter 

Lansgeologer 

(naturvardsenheten) 
II 

(eller motsvarande) 

Experter: Enligt utsandningslistan 

2 

I det foljande behandlas enkatsvaren fran kommunerna och 

lansstyrelserna enligt grupperna ovan: 

Pa Kommunerna Tekniska sidan KTe, Plansidan KPl 

Lanss 

Experternas svar och synpunkter behandlas i anslutning 

till fragestallningarna infor seminariedagen. 

ENKATSVAR 

Fraga: 

Svar: 

2. Utnyttjar Du geovetenskaplig information i Ditt arbete? 

oft a ibland sallan aldrig 

D D 

Vi kan borja med att konstatera, att enk~terna i 

nastan samtliga fall har hamnat i qoda handerr 

hos personer eller grupper som utnyttjar qeo

information ofta - ibland i sitt arbete. 



Fraga: 

Svar 

Fraga: 

Svar: 

3. Inom vilken sektor arbetar Du? 

Markanvandningsplanering 

Bebyggelseplanering 

VA-planering 

Gautplanering 

ofta ibland sallan aldrig 

3 

KTe: slar med plane inom alla sektorer, dock 

med viss overvikt for VA- och Gatuplanering. 

KPl slar huvudsakligen med markanvandnings-

och bebyggelseplanering 

Lst: Sysslar med planering inom alla sektorer, med 

overvikt for markanvandnings- och bebyggelse

planering. 

4. Arbetar Du med planering, i sa fall vilket eller vilka 
planstadier? 

Regionalplan 

Generalplan 

omradesplan 

Detaljplan 

ofta ibland sallan aldrig 

0 

KTe: Sysslar med planering pa Generalplane-, 

Omradesplane- och Detaljplanestadiet. 

KPl Sysslar med planering pa Generalplane-, 

Omradesplane och Detaljplanestadiet samt 

i liten utstrackning med Regionplanering. 

Lst: Sysslar med planering pa alla nivaer, 

dock rninst pa Regionplaneniva. 



Fraga: 

Svar: 

Fraga 

Svar: 

5. Arbetar Du med 

Gator och trafikanl. 

Harkarbeten 

VA- system 

Bostader 

Indus trier 

4 

ektering, i sa fall av vad? 

efta ibland sallan aldrig 

KTe sslar i star utstrackning med projektering 

av gator och trafikanlaggningar, markarbeten 

och ter.t 

KPl: slar ej med projektering. 

Lst: Sysslar ej med projektering. 

6. Utnyttjar Du geovetenskaplig information i arbetet, 
i sa vall vilken? 

Topografi 

Jordarter 

Jordlagerfoljder 

Jorddjup 

Geotekniska egenskaper 

Bergarter 

Bergets sprickighet 

Grundvattenforhallanden 

Infiltration och avrinning 

Vegetation 

ofta ibland sallan aldrig 

D 

KTe Utnyttjar geoinformation ofta - ibland, med 

undantag av bergarter och bergets sprickig

het som sallan utnyttjas 

KPl: Utnyttjar geoinformation ofta ibland, for-

utom bergarter och bergets sprickighet som 

sallan utnyttjas Detsamma galler i viss man 

jordlagerfoljder och jorddjup. 

Lst: Utnyttjar all geoinformation - dock bergarter 

och sprickighet i nagot mindre omfattning. 



Fraga 

Svar 

Fraga: 

Svar: 

7. Varifran brukar Du inhamta geovetenskaplig information 
till Ditt arbete? 

Topografisk karta 

Ekonomisk karta 

Geologisk karta 

Hydrogeologisk karta 

Byggnadsgeologisk karta 

Ingenjorsgeologisk karta 

Geotekniskt utlatande 

Landskapsanalys 

ofta sallan aldrig 

D 

5 

KTe Anvander ofta topokarta ekonomisk karta, 

geologisk karta samt geotekniskt utlatande. 

KPl: Anvander ofta topokarta ekonomisk karta 

och geotekniskt utlatande. 

Lst: Anvander ofta topokarta, ekonomisk karta och 

geotekniskt utlatande Geologisk karta i nagot 

mindre utstrackning 

8. Vilka geovetenskapliga faktorer skulle Du vilja ha mera 
information om i Ditt arbete? 

Topografi 

Jordarter 

Jordlagerfoljder 

Jorddjup 

Geotekniska egenskaper 

Bergarter 

Bergets sprickighet 

Grundvattenforhallanden 

Infiltration och avrinning 

Vegetation 

Ja Nej 

D 
D 
D 

D 

D 

D 

KTe Vill ha mer information om alla faktorer. Dock 

i nagot mindre utstrackning om topografi, jord

lagerfoljder, bergarter och sprickiqhet samt 

vegetation. 



Svar: 

Fraga: 

Fraga: 

Svar: 

6 

KPl: Vill i forsta hand ha mer information om geo

tekniska egenskaper, grundvatten, infiltration 

och avrinning samt vegetation. I andra hand om 

topografi, jordarter och jorddjup. 

Lst: Vill ha mer information om alla l:aktorer. Dock 

mindre om topografi, bergarter och sprickighet. 

9. Motsvarar de bifogade exemplen pa ingenjorsgeologiska 
kartor Dina behov av geovetenskaplig information 
om 

Ja Nej 

informationsmangd [] 

redovisningsteknik 

Kommentarer: ____________________________________________ ___ 

KTe: I huvudsak bade med informations-

mangd och redovisning. 

KPl: I huvudsak no da med bade informationsmangd 

och redovisning. 

Lst: I huvudsak nojda med bade informationsmangd 

och redovisning 

10. Ar enligt Din mening en ingenjorsgeologisk karta lamplig 
att anvandas i samband rued: 

Regional planering 

Generalplanering 

Omradesplanering 

Detaljplanering 

Projektering av enstaka 
objekt 

lamplig mindre 
lamplig 

D 

0 
0 

olamplig 

n 
-~ 

D 
c 

KTe: Lamplig inom alla nivaer - i nagot mindre 

utstrackning for enstaka objekt. 

KPl: Mindre lamplig for regionplan. I ovriqt lampliq. 

Lst: Mindre lamplig for region- och generalplan, 

i ovrigt lamplig. 



Fraga 

Svar: 

Fraga: 

Svar: 

11. Finns det Din mening behov av ingenjorsgeologiska 
kartor over omraden i li ten skala ("'1 :50 000) 
eller bor den ingenjorsgeologiska karteringen framst 
tillampas for speciella projekt i storre skala 
(-1 :2000 1:10 000)? 

7 

KTe I forsta hand i storre skalor (1 2000-1 :10000) 

KPl: I forsta hand i storre skalor (1:2000-1 :10000). 

Lst: Anv§ndbar i bade storre och mindre skalor 

12. Ingenjorsgeologisk kartering forutsatter att information 
tas fram om en rad faktorer som jordarter, jorddjup, 
hydrogeologi osv. Har Du i Ditt arbete nytta av att fa 
en fullstandig redovisning av dessa faktorer (flera 
kartblad) eller bor redovisningen direkt g6ras i form av 
specialinriktade kartblad, t ex forutsattningar for dag
vatteninfiltration utan att bakgrundsdata speciellt 
redovisas? 

KTe: Helst skall bade alb lad 

Man kan dock t§nka sig enbart specialblad. 

inga. 

KPl: I forsta hand albladen, det §r dock bra 

om aven grunddata redovisasc 

Lst: I forsta hand cialbladen, det ar dock bra 

om a.ven grunddata redovi.sas. 



Fraga: 

Svar: 

Fraga: 

Svar: 

13. Skulle den geovetenskapliga information som redan nu tas 
fram och bearbetas inom Ditt verksamhetsomrade kunna 
sammanstallas som ingenjorsgeologisk karta eller skull{ 
en sadan karta enligt Din uppfattning krava avsevarda 
kompletterande undersoknlngar? 

KTe: I vissa fall kravs inga kompletteringar. 

Oftast behovs dock omfattande sadana 

8 

KPl: Det kravs (ofta omfattande) kompletterinqar. 

Lst: I vissa fall kravs inga kompletteringar. 

Oftast behovs dock omfattande sadana. 

14. Skulle Ditt arbete underlattas em Du dels fick mojlig
het att paverka innehall och utformning av en ingen
Jorsgeologisk karta, dels fick rnojlighet att i efterhand 
utvardera resultatet tillsammans rned kartoren? 

KTe: En stor majoritet for okat inflytande och okade 

kontakter med kartoren. 

KPl: En stor majoritet for okat inflytande och 

okade kontakter med kartoren 

Lst: Tveksamhet infor nyttan av okade kontakter. 



ovriga 

9 

- Behandla ekonomin - ta fram 

markkostnads 

- Undvik att framstalla kartor med lik

artad information (som kan fas pa 

annat hall, t ex geologisk karta eller 

geotekniskt utlatande) 

Fartryck kartorna 

- Anvand SGF:s beteckningar. 

- Utforligare teckenforklaring. 

En del anser sig ha for daliga bak

grundskunskaper for att kunna bedoma 

kartorna. Detta medfor dock inget 

hinder for anvandning men nagon form 

av utbildning kan vara onskvard. 

- Nagra anser, att kartexemplen ar for 

detaljerade medan lika manga anser 

att de har for dalig detaljeringsgrad. 
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