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Abstract 

This report is the second presentation of the project ‘Falun above from Falun under’ and 
comprises one report on ongoing work within the project. The main aims of this particular 
project are to reconstruct the landscape surrounding Falu Copper mine before mining activity 
started and to determine how increasing activity in the area affected the environment, and 
whether this could be measured as an indicator of increasing human impact in the area. This 
report presents the mapping and investigation of quaternary deposits and landscape analysis, 
the results from cores taken at two lake sites, Önsbacksdammen and Stora Vällan, 14C dating 
on selected seeds, and planning of continued research within the project. 
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Förord 
 
Föreliggande arbetsrapport är redovisning av pågående arbete inom forskningsprojektet 
”Falun ovan från Falun under”, ett projekt inom ramen för forskningsområdet Världsarvets 
världar vid Högskolan Dalarna. Projektet, som numera även är knutet till Uppsala universitet, 
är ett samarbetsprojekt med Stiftelsen Stora Kopparberg och Gruvmuseet. Projektet har varit 
under uppbyggnad sedan 2003 och finansieras i ett första steg 2009-2010 av KK-stiftelsen.  

Grunden i detta miljöhistoriska och geoarkeologiska projekt är den tidigaste 
historien och den växande miljöpåverkan runt Falu gruva som följde i spåret av människors 
inverkan på miljön. En viktig bakgrund till projektet är just att området är mycket 
välundersökt på många olika områden, vilket skapar en solid kunskapsbakgrund för 
vidareutveckling. 

Men dessa tidigare undersökningar och studier är ofta isolerade ifrån varandra 
och ett mål med projektet är att sammanfoga mycket av denna kunskap tillsammans med nya 
studier för att skapa en mer samlad bild av hur miljön påverkats och förändrats under det 
snabbt ökande tryck som gruvverksamheten inneburit. Modellen för projektet har framför allt 
formats från två tidigare exempel. Det ena utgår ifrån publikationen ” Falu gruvas ålder – i 
geologisk och arkeologisk belysning” (Lundqvist & Nordahl, 1963), som ger en 
tvärvetenskaplig syn på denna komplexa plats utifrån de två vetenskapliga disciplinerna 
Geologi och Arkeologi. Det andra är det engelska projektet ”Great Yarmouth Archaeological 
map project” där man dokumenterat och kartlagt den medeltida staden Great Yarmouth i 
Norfolk på Englands västkust, vilken förstördes svårt under 2:a världskriget, med hjälp av 
många olika typer av metoder och discipliner. 

Ambitionen i projektet är att utnyttja olika typer av befintlig kunskap och även 
samla in nya data. Det innebär i detta fall att så mycket som möjligt av användbar information 
som tidigare publicerats ska utnyttjas: arkeologiska och historiska källor, geotekniska 
rapporter, miljöundersökningar, paleoekologiska projekt, geologiska kartläggning m.m. Till 
detta kommer nya undersökningar med olika typer av fältarbete och metoder, vilka ligger som 
parallella delprojekt i huvudprojektet ”Falun ovan från Falun under”. Det är bl.a. en mer 
detaljerad kartläggning av mark och landskap, nya sedimentologiska studier genom 
provtagningar i sjöar och torvmark och dendrokronologiska studier av trä i gruvan och i 
byggnader. 

I arbetsrapporten som presenteras här återfinns en redovisning av kartläggning 
av markförhållanden i området runt Falu gruva och borrningar i två sjöar – Önsbacksdammen 
och Stora Vällan. Borrningarna är ett försök att hitta nya lämpliga lokaler för att utföra 
detaljerade undersökningar kring miljöförändringar i området, bl.a. med hjälp av analys av 
pollen, makrofossil och dateringar. 
 
Uppsala 14/9 2010  
Magnus Hellqvist 
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1. Inledning 

Denna rapport behandlar en detaljkartering genomförd i ett karteringsprojekt i Falun, Dalarna 
och är ett delprojekt i huvudprojektet ”Falun ovan från Falun under”. Huvudprojektet rör 
områdets miljöhistoria, miljöförändring och Falu Koppargruvas ålder varför begränsningen av 
området är runt gruvan samt de norra och nordvästra delarna utifrån gruvan sett. Att fokus 
ligger på de norra och nordvästra delarna beror i huvudsak på att det inte finns mycket 
information om dem, att flera platser i området varken analyserats eller detaljkarterats 
tidigare, och vad viktigast är att den tidiga gruvbrytningen utgått ifrån denna del av området. 

Denna detaljkartering har som mål att beskriva ett område i skala 1:10 000, 
vilket är en vanlig upplösning för en karteringsarbetskarta. Vår slutgiltiga karta i skalan 1:10 
000 kommer att skilja sig från kartbladet från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som 
publiceras i skala 1:50 000. En slutgiltig karta i skala 1:10 000 är mer detaljrik och undslipper 
generaliseringar som görs för kartor med lägre upplösning. Vid kartering i skala 1:50 000 
ingår oftast bara ytor större än 50 meter i diameter eftersom mindre ytor bara blir en punkt på 
den färdigställda kartan. Vår generalisering innebär istället att endast objekt mindre än 10 
meter i diameter utesluts. Undantag görs för mindre ytor berg i dagen och flyttblock som 
punktmarkeras. Skalan bör visa ett flertal nya objekt jämfört med tidigare karteringar.  

Som underlag för vår jämförelse används senast genomförda kartering av 
området vilken utfördes under åren 2003-2005 av SGU (Ising, 2008; SGU, 2008). 
Jämförelsen ämnar visa skillnader i karterade jordarter samt vilka skillnader kartskalorna 
medför. En ytterligare aspekt är att utröna huruvida kartans läsbarhet förändras vid ändrad 
upplösning. Å ena sidan kan kartan komma att bli svårläst, men å andra sidan kommer även 
tidigare karterade objekt att få större utbredning på kartan. 

Jordartskarteringen som SGU genomförde av området var en del av en större 
jordartskartering över hela Dalarna. Kartläggningen koncentrerades främst på området längs 
Dalälven och de tättbebyggda delarna mellan Leksand och Avesta. Eftersom detta är den 
senast genomförda karteringen är den av största intresse i jämförelsen. Ytterligare två 
karteringar, genomförda 1948 respektive 1951, har också studerats för att få utökad kunskap 
av hur området har beskrivits och förändrats över tiden.  

1948 års kartering är en berg- och jordartskartering kring staden Falun. 
Karteringen är grundläggande och mycket beskrivande. Jordartsdelen var sedan tidigare 
beskriven av G. Lundkvist i publikationerna ”Bergslagens minerogena jordarter” och 
”Norrlands jordarter”, vilka även användes som grund för denna kartering (Kulling & 
Hjelmqvist, 1948). Bergrundskarteringen är dock inte hämtad eller jämförd med något 
tidigare verk. 

Den kartering som färdigställdes 1951 startades då man tidigare inte hade utfört 
någon länsjordartskartering över Kopparbergs Län. Karteringen tog G. Lundqvist nästan tio år 
att genomföra. Kopparbergs Län är till sin natur komplex varför det från SGU:s sida fanns en 
önskan att kartlägga området. Karteringen inriktades på jordarter men hämtade även 
information från tidigare berggrundskarteringar av området. Den mest använda karteringen 
var ”Geologisk översiktskarta över Norden” från år 1935 av A. Gavelin och N.H. Magnusson. 
Denna översiktskarta korrigerades även av berggrundsgeologen S. Hjelmqvist efter att han 
genomfört egna undersökningar i området under 1940-talet (Lundqvist, 1951). 

Sammanfattningsvis är projektets syfte tvådelat; den ena delen är av praktisk 
karaktär och utgörs av att självständigt kartera det tidigare nämnda området. Den andra är att 
digitalisera kartmaterialet och sedan jämföra vår jordartskarta med tidigare karteringar. 
Slutligen diskuteras vad detaljkartering kan ge, om man ser samband med den kulturhistoriska 
utvecklingen i området och om på detta sätt kan hitta nya lämpliga provtagningsmiljöer, för 
att utföra nya miljöhistoriska undersökningar. 
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1.1 Områdesbeskrivning 
 
Karteringsområdet har storleken drygt 1608 hektar och är beläget inom Falu Koppargruvas 
närområde. Det sträcker sig från Varggården i norr, söderut mot Främbyviken via Tisken, 
västerut längs Stora Vällans östra strand mot Önsbacksdammen. För ytterligare geografisk 
information se figur 1 nedan. 
 

  

Figur 1. Kartor över Falun och det karterade området. Kartorna är hämtade från Lantmäteriet. 
 
Området ligger i bergkullterräng med oregelbundna dalstråk och utgör även en del av 
nordvästra Svealands moränlandskap. Ur både geologiskt och kulturellt perspektiv är Falu 
Koppargruva, och den mineralbrytning som bedrivits där över tusen år, det mest utmärkande i 
undersökningsområdet. 
 
1.2 Bergrundens generella utbredning i området 
 
Områdets berggrund bildades för c. 1,9 miljarder år sedan genom vulkaniska processer 
vartefter bergarterna genomgått ett flertal deformationsprocesser och omvandlingar. Erosion 
har sedan lett till att vi idag ser ett snitt på c. 10-12 km under den ursprungliga urbergsytan. 
Denna typ av urberggrund utgör mer än halva Sverige samt den sydligaste tredjedelen av 
Finlands berggrund och sträcker sig från Västervik till Kiruna. Urberggrunden benämns som 
den Svekokarelska provinsen och kan delas upp i Karelsk-lapponiska provinsen (nordligaste 
tredjedelen av Finland) och Svekofennisk berggrund. Den södra regionen av Svekofenniska 
delprovinsen representerar i princip hela östra halvan av Sveriges berggrund. 

Den bergart som är mest representerad inom vårt karteringsområde är leptit, 
vilket är en äldre svensk beteckning som finns angiven i den äldre litteraturen och på kartorna. 
Leptit, en sur vulkanisk bergart och dess omvandlingsprodukter, är en vulkanisk bergart som 
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bildas när den kommer upp till ytan med hjälp av lavaströmmar eller genom askregn. I regel 
är leptiter både kemiskt och strukturellt omvandlade samt av sur, d.v.s. kiselrik karaktär. Den 
kraftiga omvandlingen beror på att bildningen av leptit sträcker sig över en längre tidsperiod 
och mot slutet av bildningen utsattes för kraftig sammanveckning. Den äldsta dateringen av 
leptit ger en ålder av cirka 1,9 miljarder år, och det är i dessa äldsta leptiter som 
malmfyndigheterna hittats i området runt Falun. Längre bort från malmfyndigheterna blir 
berggrunden mer glimmerrik, på grund av omvandling i samband med mineralisering. För 
nästan 1,89 miljarder år sedan intruderades de äldre leptiterna av djupbergarter som till 
exempel granitoider och basiska bergarter. Vid senare metamorfos, för cirka 1,8 miljarder år 
sedan, omvandlades berggrunden igen och nya graniter intruderades i den redan metamorfa 
berggrunden. De yngsta bergarterna som intruderade berggrunden var diabas och porfyr vilka 
bildats i gångar i berggrunden vid tiden för den senaste omvandlingen för cirka 1,47- 1,26 
miljarder år sedan (Ising & Svedlund, SGU 2008). 

Enligt tidigare karteringar dominerar jämnkornig leptit i området väster om Falu 
stad. Denna leptit är finkornig (<1 mm) och ljusgrå, och innehåller korn av kvarts, kalifältspat 
och plagioklas. Bergarten innehåller också biotit (mörk glimmer) som ger leptiten dess gråa 
färg. Öster om den del av Stora Vällan som kallas Södra Vällan är leptiten homogen och 
kännetecknas av en ovanligt jämn hornfelsstruktur utan spår av större strökorn. I området 
kring Stora och Lilla Vällan påträffas också en porfyrisk leptit (strökornsförande) av 
alkaliintermediär sammansättning. Denna leptit är rödlätt eller rödgrå och innehåller strökorn 
av fältspat och kvarts. Fältspatkornens storlek är inte över 5 mm, utan framförallt 1-2 mm, 
medan kvartskornen är något mindre (S. Hjelmqvist 1948). 

Den bergkulliga terräng som återfinns i landskapet kan härledas till att 
berggrunden till stor del utgörs av hård leptit. Under kvartär tid har återkommande inlandsisar 
inte eroderats ner allt material utan lämnat kvar större delen av området där Falun ligger som 
ett moränområde med fläckvisa dalstråk på grund av topografin. Fenomenet syns också tydligt 
i de tidigare karteringarna. Detta då områdets area, enligt SGU:s senaste kartering, utgörs av 
cirka 57 % morän och cirka 11 % urberg som i stor utsträckning är täckt av ett tunt 
moränliknande jordlager (SGU, 2008 ). 

1.3 Kvartärgeologisk utveckling i området 

Den kvartära perioden började för cirka 2,5 miljoner år sedan och innebar instabilitet och 
nerkylning av klimatet. Perioden kännetecknas av återkommande istidsperioder, glacialer, 
vilka kom att skapa dagens jordarter och landskapsformer. Likaså har efterföljande istider röjt 
bort spår av tidigare glaciationer. Exempelvis finns spår av istiden Saale, glaciationen före 
den senaste mellanistiden Eem och den senaste istiden Weichsel, enbart på vissa områden i 
Sverige. Weichsel startade för cirka 115 000 år sedan och nådde sin maximala utbredning för 
cirka 20 000 år sedan. Klimatet blev därefter varmare varpå inlandsisen smälte och retirerade 
upp mot norra Skandinavien. På grund av växelvis varma och kalla avsmältningsperioder 
under och efter Wechselistidens slut är de glaciärer som finns i de nordiska fjällkedjorna 
sannolikt inte rester från Weichsel utan senare bildningar (Gembert 1996). 

Det undersökta området anses ha blivit isfritt för cirka 10 600 år sedan, under 
Östersjöstadiet Ancylussjön och bestod då av sötvatten. I östligt led kan detta sammankopplas 
med den tid då Uppsala blev isfritt. Högsta kustlinjen i Dalarna ligger på cirka 195-200 meter 
över havet, vilket kan jämföras med detsamma för karteringsområdet som varierar mellan 
150-200 meter över havet (SGU 2008).  

Enligt SGU:s senaste jordartskartering består undersökningsområdet 
huvudsakligen av sandig morän. Nordost om platsen Ingvarvet finns dock ett stråk med 
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blockrik sandig morän. Andra mindre fyndigheter är glacial lera, torv samt små fyndigheter av 
postglacial sand. Precis norr om sjön Lilla Vällan övergår en mindre torvmark till glacial lera 
och glacial silt. Mellan Stora och Lilla Vällan finns två fyndigheter av torv och blockfattig 
morän. 

SGU tolkar den postglaciala sanden som svallsand alternativt sand som 
omlagrats av havsströmmar eller annan okänd anledning. Glaciala fyndigheter tros ha bildats 
av det slam som isälvarna fört med sig ut i havet. Glacial lera är ofta varvig där varven växlar 
mellan finkornig och ännu finare material. Tunna mörkare skikt utgörs av lera medan de 
tjockare är ljusare siltskikt som visar årsvariationer.  
 

 
 

Figur 2. Jordartsfördelning baserad på area som täcks av jordarten i det undersökta området 
(SGU 2008). 

Runt Önsbacksdammen fann Lundqvist under sin kartering 1951 huvudsakligen blockfattig 
morän av grusig och sandig karaktär. I övrigt täcks området av grusig och sandig morän utan 
blockbeskrivningar, vilket indikerar normalblockighet. Öster om Stora Vällan finns ett 
område som betecknas som en moig och/eller lerig morän. Väster och norr om Stora Vällan 
finns tre mindre fyndigheter av sand och nordost en mindre fyndighet av finmo. Mindre 
förekomster av torvmarker finns norr om Lilla Vällan och mellan Stora Vällan och Falu 
koppargruva. I 1948 års kartering beskrivs den morän som finns kring Stora Vällan som 
sandig, och i övrigt som moig. Normalblockig morän återfinns med undantag för vissa 
områden norr om Lilla Vällan och söder om Stora Vällan. Storblockig morän påträffas endast 
öster om Stora Vällans södra strandkant (O. Kulling & S. Hjelmqvist, 1948).  
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1.4 Historisk utveckling 

Landskapet är påverkat av antropogen påverkan då landskapet har varit under lång tid 
tätbebyggt. Historiskt sett har bosättning skett i angränsning till jordbruksmark, vilket tyder 
på existens av glaciala finsedimentiga jordarter. Falun omgärdas främst av morän, varför 
malmfyndigheter troligen utgjort orsaken till att Falun grundats (Dalarnas Museum 1989-
1990). 

Exploatering av malmfyndigheter har lett till den största landskaps- och 
miljöpåverkan i området. Till en början var påverkan på landskapet mindre eftersom 
brytningen var småskalig. Åverkan på landskapet utgjordes i huvudsak av åtgång på träd för 
eldning då brytning inriktades på rostning och smältning av malm vid speciella hyttor. 
Skövlingen av skog kring Falun och miljöpåverkan från gruvan kom att eskalera i takt med 
ökande gruvdrift. Gruvdriftens miljöpåverkan utgjordes till en början av luftförorening i 
samband med att svavel rostades bort. Samtidigt skedde oxidation och läckage av 
tungmetaller då dessa exponerades för syre (Lindeström, 2002). 

För att åstadkomma malmsmältning introducerades omkring år 1200 vattenhjul 
för att driva blåsbälgar. Detta ledde till att smälthyttorna flyttades från det tidiga gruvområdet 
och närmre de befintliga vattendragen, främst Stora Vällan och nuvarande Önsbacksdammen 
(Dalarnas Museum 1989-1990). Den största ökningen i miljöpåverkan kom på 1500-talet då 
gruvdriften hunnit bli så omfattande att man började gräva diken, dämma upp sjöar, torrlägga 
våtmarker samt leda om vattendrag för att få nödvändig energi till användning av nya 
pumpverk och hissanordningar drivna av vattenhjul (Lindeström, 2002). Drottning Margaretas 
dike och det senare grävda Krondiket vittnar om denna utveckling. Två sjödammar som kom 
att bli mycket viktiga var den helt konstgjorda Önsbacksdammen och den uppdämda Stora 
Vällan vars vattentillförsel ökade då Lilla Vällans utlopp drogs dit. Stora Vällans utlopp går 
via Krondiket till Gamla Bergsdammen (Dalarnas Museum 1989-1990). 

Undersökningar av främst pollen visar att milsvida kalhyggen växte fram runt 
gruvan då stora mängder virke krävdes för ved, träkol, timmerkonstruktioner, byggnader, 
redskap och verktyg m.m. Detta ledde till att man i början av 1700-talet införde en lag som 
förhindrade fri kolning av virke inom en mils radie från gruvan. Lagen kallas ”fredsmilen” 
och reserverade allt virke inom fredsmilen för gruvans behov. Med tiden och under 
industrialiseringen blev användningen av virke mindre viktig och skogen började återigen 
växa inom ramen för fredsmilen. (Dalarnas Museum 1989-1990). 

Massiva högar av slagg och gruvvarp (sten med för låg metallhalt för att kallas 
malm) utgör en rest från brytningen vilken påverkar landskapet runt Falun. Slaggvarp uppstod 
kring alla hyttplatser i Kopparbergslagen. Från de största hyttorna nära Falun togs slagg och 
användes som utfyllnad för att skapa ny tomtmark, bygga vägar och anlägga torg. Metertjocka 
lager av slagg ligger under större delen av Falu stad och väldiga varp på 5-15 meters höjd 
finns mellan gruvan och staden på västra sidan av Faluån. Ån var i sitt ursprungliga skick 25-
35 m bred och vid dagens centrala Falun ca 175 m men har fyllts ut med slagg och minskats 
till ca 15-20 m. Sandmagasin med avfall från gruvan deponerades i stora tippar under 1900-
talet i Ingarvet och på Galgberget. Dessa har övertäckts med täta fyllnadsmassor från 
Kvarnsvedens och Grycksbo pappersbruk för att minska läckaget av tungmetaller och andra 
miljögifter ut i grundvattnet (Lindeström, 2002). 
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2. Metod 

2.1 Kartläggningsmetod 

Karteringen har använt SGU:s karteringsmetod vid jordartskartering som modell, vilken de 
använder sig av vid kartering på lokal nivå, det vill säga med metod A. Det som skiljer vår 
och SGU:s metod åt är användning av skalan 1:10 000 istället för den standardiserade skalan 
1:50 000 vid publiceringen av kartan vilket innebär att vissa mindre fyndigheter av till 
exempel torv- och våtmarker, kommer att synas i kartan. 

Vid fältarbetet har jordarterna kontrollerats med stickspjut på generellt 0,5 m 
djup och har sedan klassificerats i fält efter Sveriges geotekniska förenings (SGF) 
korngruppsskala (tabell 1) samt efter bildningssätt och/eller bildningsmiljö. Vid redigering av 
den slutgiltiga kartan har generaliseringar gjorts av den verkliga geologiska bilden för att 
underlätta kartans läsbarhet. Exempelvis utjämnas jordartsgränser som i verkligheten varit 
flikiga. Med skalan 1:10 000 blir dock generaliseringar små och kartan stämmer mer överrens 
med landskapets verklighet. Mindre fyndigheter så som enstaka bergshällar eller flyttblock 
har markerats som punktobjekt i kartan. 
 

 
Tabell 1. SGF:s korngruppsskala. De sorterade jordarternas benämning med hänsyn till 
dominerande kornstorlek.  
 
Litteratur på området undersöktes före fältarbetet och innefattade mestadels äldre karteringar, 
beskrivningar av den kulturhistoriska miljön samt analyser av miljögiftsspridning runt Falun 
efter starten av gruvbrytning i Falu Koppargruva. Därigenom fanns redan innan karteringen 
en god uppfattning om vad som skulle kunna påträffas i området och kartläggningen 
koncentrerades på de områden som ansågs mest intressanta, såsom områden som inte tidigare 
blivit detaljbeskrivna och mindre torv- och våtmarker där prover för undersökning av 
landskapsutvecklingen skulle vara möjliga. Starten av Falu Koppargruva gruvverksamhet har 
länge varit en svårbesvarad fråga och med hjälp av nya sedimentprovsanalyser kanske man 
kan få en ungefärlig uppfattning av när gruvbrytningen började. 
 
2.2 Sedimentprovtagning 
 
Under mars månad 2010 togs sedimentprover från två sjöar nordväst och väster om Falu 
gruva; Önsbacksdammen och Stora Vällan. Inga tidigare undersökningar har publicerats från 
Önsbacksdammen vilket gör sjön intressant. En annan anledning till provtagningen är att 
Önsbacksdammen från början var en bäck som dämdes upp för att förse Krondiket med mer 
vatten. Krondiket förser i sin tur området kring gruvan med vatten. Vid vilken tidpunkt 
fördämningen genomfördes är osäkert, dock anses den vara mycket gammal och 
ombyggnationen nämns redan år 1696 (O. Kulling & S. Hjelmqvist, 1948). 

Stora Vällan har också varit en viktig vattenresurs för gruvan och dämdes upp 
för flera hundra år sedan. Vid denna tidpunkt hade sjön tre olika utlopp och Lilla och Stora 
Vällan var åtskilda. Genom att gräva en kanal mellan de två sjöarna och stänga till två av de 
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tidigare utflödena erhölls istället en dammsjö som kontrollerades med en lucka vid 
Korsgården. Denna sjö låg högre över havsytan än någon annan sjö i området och för att hålla 
vattennivån konstant ökades tillrinningen till dammen. Omkringliggande torvmarker dikades 
ur och vattnet leddes till sjön eller nyanlagda dammar. Den omfattande vattenregleringen till 
Falu gruvas verksamhet beskrivs som Sveriges äldsta kända vattenreglering (O. Kulling & S. 
Hjelmqvist, 1948). 
 

 
 
Figur 3: Transekt (A-B) över Önsbacksdammen, i höjd med Nubbsarvet. Kartor från 
Lantmäteriet. 
 
Provtagningen inleddes med att en transekt drogs över Önsbackdammen, i höjd med 
Nubbsarvet (figur 3). Sex borrpunkter borrades utmed en sträcka på 140 meter, ur vilka vi 
senare borrade sedimentkärnor, med hjälp av en s.k. ”ryssborr” (Jowsey, 1966; Eijkelkamp, 
2001). Denna borr pressas ned i sedimenten, vrids 180 grader för att samla upp och sluta till 
sedimentprovet, innan det dras upp igen. Själva sedimentkärnan är 100 cm och formad som en 
halvcirkel. Totalt togs tolv sedimentkärnor upp från de sex olika borrhålen. Vid borrpunkt 
nummer 5 och 6 togs fyra sedimentkärnor vardera. Det mäktigaste sedimentdjupet fanns vid 
borrpunkt 5 på 474 cm. Vid borrpunkt 3 togs två kärnor upp och vid borrpunkt 1 respektive 2 
togs en kärna vardera. Vid borrpunkt 4 togs ingen kärna alls. Med ryssborren nås olika djup 
för i princip varje borrpunkt innan morän eller liknande hårt underlag påträffas. 
Sedimentkärnorna beskrevs först i fält för att sedan paketeras och transporteras till Uppsala 
Universitet för att genomgå ytterligare analyser och beskrivning. 

Vid Stora Vällan genomfördes provtagning vid två borrpunkter. Den första 
borrpunkten, vid Stora Vällans nordvästra del, resulterade i tre sedimentkärnor vid ett totalt 
sedimentdjup på 250 cm. Den andra borrpunkten resulterade i en borrkärna då vi stötte på 
morän redan vid sedimentdjupet 100 cm. Efter beskrivning i fält behandlades dessa 
sedimentkärnor på samma sätt som de föregående proven från Önsbacksdammen. 

I sedimentkärnorna från borrpunkt 5, senare borrpunkt 6, från Önsbacksdammen 
och borrpunkt 1 från Stora Vällan uttogs material för analys av makrofossil och pollenanalys. 
Eftersom dessa utgör de längsta sedimentkärnorna ansågs de vara de bästa att analysera. De 
två kärnorna från Önsbacksdammen kom från borrpunkter placerade relativt nära varandra, 
vilket innebär att den ena kan utnyttjas för provtagning för makroprover samtidigt som det 
finns en fullständig kärna kvar. I detta skedet av projektert uttogs enbart makrofossila prover 
för dateringsändamål. I varje makroprov (M) från borrpunkt 5, Önsbacksdammen, togs ett 
prov för pollen (P). Makroproven uttogs genom att skära ut en 6 cm lång bit ur kärnan, där vi 
ansåg oss ha en intressant gräns och skiftning i sediment och/eller humifieringsgrad i 
organiska avsättningar. I mitten av dessa prover togs pollenproven, totalt fem prov från 
borrpunkt 5, Önsbacksdammen (tabell 2). Från Stora Vällan, borrpunkt 1 uttogs tre 
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pollenprover (tabell 3). Pollenprover togs även var sjätte centimeter genom hela 
sedimentkärnan från borrpunkt 6 med startpunken vid övre gränsen för sedimentationen och 
varje prov innehöll 1 ml material. Pollenproverna från borrpunkt 6 redovisas inte vidare i 
rapporten. 

 
Önsbacksdammen, borrpunkt 5  
Prov nummer Pollenprov (cm) 
P1 108 
P2 126 
P3 168 
P4 204 
P5 216 

 
Tabell 2. Tabell över på vilket djup (cm) pollenproverna i makroproverna är hämtade från 
Önsbacksdammen, borrpunkt 5. 
 

Stora Vällan, borrpunkt 1  
Prov nummer Pollenprov (cm) 
P6 54 
P7 102 
P8 150 

 
Tabell 3. Tabell över på vilket djup (cm) pollenproverna i makroproverna är hämtade från 
Stora Vällan, borrpunkt 1. 
 
2.2.1 Makrofossilfynd 
 
För att kunna hitta makrofossil i de prover som tagits ur Önsbacksdammens- (tabell 4) och ur 
Stora Vällans sedimentkärna (tabell 5) rengjordes materialet genom våtsiktning för att skölja 
bort så mycket finpartiklar som möjligt. Genom att undersöka en del av provet, utblandat med 
vatten, i en stereolupp genomsöktes proverna efter makrofossil. Endast frön noterades även 
om enstaka insektsfossil påträffades. I det fall då fröna kommer från terrestra växter kan de 
utnyttjas för datering genom 14C-datering.  
 
 Önsbacksdammen, borrpunkt 5  
Prov nummer Makrofossilprov djup (cm) Antal obrända frön. 
M1 105-110 13 
M2 125-130 6 
M3 160-165 28 
M4 200-205 3 
M5 215-220 16 
 
Tabell 4. Tabell över på vilket djup (cm) makrofossilsproverna är hämtade och hur många 
frön som hittades från Önsbacksdammen, borrpunkt 5. 
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Stora Vällan, borrpunkt 1 
Prov nummer Makrofossilprov (cm) 
M6 50-55 
M7 100-105 
M8 150-155 
 
Tabell 5. Tabell över på vilket djup (cm) makrofossilsproverna är hämtade från Stora Vällan, 
borrpunkt 1. 
 
Efter att ha fått resultaten från makrofossilfynden bestämdes det att ytterligare prover skulle 
tas från sedimenten. Detta då endast vattenlevande växter påträffats och dessa är olämpliga 
för 14C-datering. Istället togs fyra nya bulkprover från sedimentkärnorna, borrpunkt 1, Stora 
Vällan och borrpunkt 5, Önsbacksdammen. Bulkproverna redovisas i tabell 6 och 7. 
 

Prov Önsbacksdammen, borrpunkt 5 
B1 23 
B2 78 
B3 187,5 
B4 222 

 
Tabell 6: Bulkprovsdjup i cm (från toppen av sedimentkärnan) från Önsbacksdammen, 
borrpunkt 5. 
 

Prov Stora Vällan, borrpunkt 1 
B5 27 
B6 77 
B7 132 
B8 175 

 
Tabell 7. Bulkprovsdjup i cm (från toppen av sedimentkärnan) från Stora Vällan, borrpunkt 1. 
 
2.2.2. 14C prover 
 
Senare under delprojektets gång togs nya bulkprover ut för att skickas till 14C analys på 
Ångströmslaboratoriet, Tandemlaboratoriet, i Uppsala. Fyra nya bulkprover togs ur från 
Önsbacksdammens 5:e borrpunkts kärna (tabell 9). För Stora Vällan användes två redan 
befintliga bulkprover (tabell 6). 
 
 

Prov nummer Stora Vällan, borrpunkt 1. Djup i cm. 
C1 77 
C2 175 

 
Tabell 8. Bulkprover från Stora Vällan för 14C analys, djup i cm, vilka även finns med i tabell 
7. 
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Prov nummer Önsbacksdammen, borrpunkt 5. Djup i cm. 
C3 105-110 
C4 160-165 
C5 194,5 

C6 212 
 
Tabell 9. Nya bulkprover från Önsbacksdammen för 14C analys, djup i cm. 
 
2.3 GIS-flödesbeskrivning 
 
Fastighetskartan som hämtades i ett JPEG format från Lantmäteriets kartbibliotek, metria, 
används både som bakgrundbild på de publicerade kartbladen och som arbetskarta under 
karteringen i Falun. 

Vägkartan som även den hämtades från lantmäteriet bestod av .SHP -filer som 
innehåller olika lager med all den information om vägar, järnvägar m.m. för att bygga upp en 
hel vägkarta. Skikten har använts för att plocka ut just vägar och andra riktmärken för 
orientering och layout i några av kartorna. 

JOGI består av jordartsdatabasen från SGU, där grundlagret med alla jordarter 
samt punktobjekten har plockats ut som .SHP filer. 

Utformandet av kartbladen har skett genom bearbetning av det grundlager som 
SGU har levererat ur deras jordartsdatabas. Innan bearbetning av kartorna och redigering av 
jordartsskikten kan göras, behövdes i vårt fall ett antal grundinställningar göras och preparera 
all data rätt. För det första behövde både SGU:s datalager och Fastighetskartan få samma 
referenssystem. Detta gjordes genom att definiera om projektionen för SGU:s data till den 
fastighetskartan och framförallt vägkartans .SHP-filer hade. Därefter skapades en ny polygon 
för att markera ut det undersökta området, för att sedan använda den och klippa ner storleken 
på all data som SGU levererade. 

Clip-funktionen i ArcMap bryter alla linjer för ett skikt med en vald 
”klippolygon” och samtidigt sparar den data som finns i attributtabellen för de områden som 
ligger innanför ”klippolygonens” område. För att areor ska stämma behöver dock dessa areor 
räknas om, vilket har gjorts genom en enkel calculate geometry.  

Den mest tidskrävande delen i databasarbetet var att redigera och skapa nya 
polygoner med olika jordarter för att stämma överens och visa upp vad vi har karterat. Där det 
endast har varit ytterkanter och utbredning som har skiljts mellan vår kartering och SGU:s 
data har vi redigerat polygonerna genom att flytta brytpunkter, men då helt nya områden har 
behövts ritas in, har det även gjorts. 

Vi har även skapat nya jordartsbeteckningar i SGU:s lager genom att rita in nya 
polygoner och sedan fylla i attributtabellen med den information som vi ansåg krävdes för att 
göra datainformationen så tydlig som möjlig. 

På samma sätt har även punktobjekt satts ut där vi har påträffat små hällar eller 
flyttblock. För att visa blockighet skapades en helt ny polygonklass där blockhalten ritades in 
och gavs ett namn till sin klass. 
 
3. Resultat 
 
3.1 Jordartsbeskrivningar 
 
Källa för de nedanstående jordartsdefinitionerna är hämtade från Ising (2008) utom de 
uppgifter som framkommit vid den detaljkartering som presenterats i rapporten. 
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3.1.1 Glaciala jordarter 
 
Morän 
Moränen i Sverige bildades då inlandsisen plockade upp material från underliggande 
berggrund och jordavlagringar. Materialet krossades, finfördelades och blandades under 
transporten för att sedan avsättas längre ut mot isfronten. Morän är en osorterad jordart som 
vanligtvis innehåller alla olika kornstorlekar, även om en eller flera kornstorlekar kan 
dominera. Moränen i vårt karterade område benämns som sandig morän, vilket innebär att 
sandinslaget i moränen dominerar. Uppgifterna om moränens sammansättning är hämtade 
från SGU:s kartering i området, vilket redovisas i figur 5. Inom området hittades vid Gruvriset 
ett mindre stråk av sandig siltigt morän. Dock upptog detta endast 0,3 % av områdets area, 
vilket kan jämföras med de 64 % som upptogs av sandig morän (Ising, 2008).  

 
Figur 4. Kornstorlekssammansättning för SGU:s analyserade moränprover. Proverna H1-H9 
är tagna vid ett vägbygge vid Hökviken, och är numrerade nedifrån. Prov H1, H5 och H6 är 
sandig-siltig morän, prov H2 och H3 är sandig morän, prov H4 är sandig-siltig morän och 
prov H7-H9 är lerig sandig morän. Prov 3 är taget i en skärning i Samuelsdal och är en lerig 
sandig morän. Hämtad från SGU, beskrivning till jordartskartan 13F Falun SO. 
 

3.1.2 Glaciala sedimentjordarter 
 
Isälvssediment 
Till isälvssediment hör allt material som har transporterats, omlagrats och avsatts av den 
dåvarande inlandsisens smältvatten. Till detta material hör block, sten, grus och sand som 
förts med älvarna längre eller kortare sträcka. Det grövsta materialet som påträffades i 
området fanns vid det som tidigare varit isälvens mynning, där större stenar och block avsatts 
då vattenflödet avtagit. Längre och längre från mynningen finns finare material. I takt med att 
inlandsisen smälte och retirerade, flyttades även isälvsmynningen vilket lett till att det idag 
påträffas skiktade och välsorterade sediment. Sorteringsgraden kan dock variera, vilket kan 
bero på att vattenflödet minskat eller ökat, eller att flödet ändrat riktning. 
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De glaciala finsedimenten som hittats i området har bildats av det finaste materialet som 
isälvarna förde med sig ut till havet, exempelvis glacial lera. Glaciala sediment är ofta, men 
inte alltid, varviga. Varvigheten uppstår på grund av årstidsförändringar. På sommaren ljusnar 
sedimenten då smältvatten från is blandas upp med det organiska materialet. På vintern 
mörknar sedimenten då det organiska materialet inte blandas upp i samma utstäckning. I regel 
är den ljusare sommaravsättningen tjockare än den mörka vinteravsättningen. Glacialt 
sedimentet sedimenterades ofta i sänkor eller dalgångar och ger därför en relativ god bild över 
underliggande topografi. Därför påträffas ofta tjockare sediment i dalgångar och under HK. 
Vid moränsluttningar finns ibland även tunnare siltlager. Glacial lera återfinns i stråk i NV-
SO riktning i kartan. Det största stråket finns precis väster om industriområdet Ingvarvets 
norra del utefter Stångtjärnsbäcken, som leder vatten från sjön Stångtjärn. Mindre stråk hittas 
mellan Önsbacksdammens östra del och Stora Vällans norra del vid stadsdelen Korsgården. 
Även här har lerstråken samma NV-SO riktning. Andra större stråk av lera finns längs sjön 
Tiskens strand samt vid området Stora Källviken. 
 

3.1.3 Postglaciala Jordarter 
 
Svallsediment/postglacial sand 
Postglaciala finkorniga sediment bildas och avsätts i en icke-glacial miljö. Finkornigt 
sediment har huvudsakligen transporterats genom svallning eller via vattendrag till hav 
och/eller sjöar. Sedimenten kan vara skiktade men saknar oftast den varvighet som 
kännetecknar de glaciala sedimenten. Vanligen underlagras postglacial finkornigt sediment av 
glaciala sediment. 
  Den terräng som finns under HK har genom landhöjningen fått utstå kraften från 
vågornas utsvallning under längre eller kortare tid. Detta har lett till att vissa finare 
jordfraktioner helt försvunnit från platsen eller att jordlagren omlagrats. Dessa finkorniga 
jordarter, som kallas för svallsediment, har sedan transporterats vid eller i anslutning till 
stranden. Landhöjning kan orsaka att svallsediment överlagras av grövre sediment. Postglacial 
sand återfinns i norra delen av kartblad 2 (V Ingarvet). Vid Önsbacksdammen hittas sediment 
på sjöns norra strand och upp mot koloniområdet vid Lilla Kårarvet. Sedimenten är mer siltiga 
än sandiga i sin karaktär och övergår i sandig morän längre upp i topografin. Vid Stora 
Vällans östra strand finns också ett område med finare sediment. Dessa har tolkats som 
sandsediment och ligger i ett smalt stråk i V-Ö riktning i höjd med Götgården. 
 
Torv 
Torvmarker delas vanligtvis i två huvudtyper efter bildningssätt; kärr respektive mossetorv, 
vilka skiljer sig åt vad gäller vattentillförsel. Kärr bildas och tar sin näring av grundvattnet, 
och finns ofta vid utströmningsområden där grundvattnet når upp till markytan. Mossar 
hämtar istället näring enbart från nederbörd. Mossar och kärr skiljer sig även åt till utseendet 
genom att mossar är något välvda medan kärr är plana och blöta, men de kan ligga i 
sluttningar och lutande markplan. Dock finns det alltid ett kärr under en mosse. Materialet i 
torvmarker består av mer eller mindre humifierade växtrester som bevarats på grund av fuktig 
miljö. Nya torvmarker uppkommer oftast genom exempelvis igenväxta sjöar och återfinns 
över hela kartbilden, vissa mindre och andra större. De största i kartläggningsområdet finns 
belägna runt Krondiket, längs Stångtjärnsbäcken samt i princip runt hela Önsbacksdammen.  
 
Blockighet  
Blockigheten i området är till största delen normal, men även mindre, blockrika, områden 
samt blockrika till storblockiga områden finns. Med blockrik miljö menas att frekvensen av 
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små och medelstora block är hög, mer specifikt existens av fler än 30-35 block som är större 
än 0,6 m per 100 m² (Metodik och jordartsindelning, SGU, 1994). En storblockig yta har 
istället hög frekvens av block med en diameter större än 1 meter. Fem, eller fler, sådana block 
på en yta av 100 m² ger beteckningen storblockig (Metodik och jordartsindelning, SGU, 
1994). Blockigheten i området presenteras i nedanstående karta (figur 6). 
 
 

 
 
Figur 5. Cirkeldiagram som representerar hur stor procent av den totala arean som varje 
karterad jordart upptar.  
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Figur 6. Karta över blockigheten i det karterade området. 
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Figur 7. Jordartskarta över det karterade området. 
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3.2 Detaljanalys 
 

3.2.1 Önsbacksdammen 

 
 

Figur 8. Punkterna visar var borrpunkten är borrad och sedimentkärnorna är tagna. 
Markeringen 0,0 m är start punkten A vid 140 m är slutpunkten B. Djupet 0 är sjöns 
bottennivå. 
 

 
 
Figur 10. Beskriver humifieringen som sedimentkärnan för borrpunkt 5, Önsbacksdammen 
uppvisar. 0 är satt då det är lera, 1 = Låg humifieringsgrad, 5=Hög humifieringsgrad. Det bör 
påpekas att detta är en kurva baserad på värden satta i jämförelse mellan de olika lagrens 
noterade bedömda humifieringsgrad och kurvan bör därför läsas med försiktighet. I tabell 11 
återfinns resultat av artbestämda makrofossila växter. 
 
 



 23 

Prov Djup Antal Växtarter Kommentar 
M1 105-110 13 Carex Våtmark 
M2 125-130 6 Carex Våtmark 
M3 160-165 28 Carex, 

Potamogeton 
Nate 

Våtmark 
 

M4 200-205 3  Potamogeton, 
Nymphaea Alba 

Stillastående vatten. 
Ca 70 cm maxdjup. 

M5 215-220 16 Potamogeton, 
Nymphaea Alba 

Stillastående vatten. 
Ca 70 cm maxdjup. 

 
Tabell 11. Tabell över resultat från analyser av växtmakroproven. Analys: Elisabeth 
Almgren. 
 
Fältbeskrivning av samtliga sedimentkänorna från Önsbacksdammen. 
 
Bredd  10 m   60 m  66,8 m 90 m  115 m Djup 
borrpunkt 
nr  1  2  3  5  6   
                   
                   
                   
                  
                         1m 
                 
                 
                 
                
                         2m 
                
                
                
                
                         3m 
                
                
               
               
               
              4m 

 
Figur 9. Tabellfiguren visar en indikation på hur färgerna på de olika lagren varierar samt då 
även olika stadier i sjöns utveckling. För vidare beskrivning av kärnorna hänvisas till Resultat 
bilagan. 
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Eftersom de mest intressanta resultaten kommer från Önsbacksdammen, borrpunkt 5 är det 
endast dessa som presenteras vidare. Detta på grund av att flest analyser har gjorts på denna 
kärna. 
 
 

Färg 
Djup 
[cm] Beskrivning i laboratoriet       

          
          
  40 Mörksvart, lös gyttja. Mycket humifierat. 5 

  65,5 
Mindre humifierat än ovan, mer växtdelar, trådar. Liknande färg som ovan, 
fastare. 4 

  82 
Ljusare än ovan; mörkbrunt, större växtdelar. T.ex. trä.  
Ungefär samma humifieringsgrad. Liknande konsistens 4 

    

  102 
Samma färg som ovan, lägre humifieringsgrad. Fastare (torrare). Synligt 
växtmaterial. 3 

  115 
Lite ljusare, tydliga växtdelar. Ytterligare lite fastare. "Trögskrapat" -
trådigt 3 

  146 
Ännu lite ljusare och grövre. Mer humifierat.  
Väldigt liten skillnad från ovan. Otydlig gräns 4 

  155 Något blötare parti i botten på kärna 2. 4 
  175 Fortsättning på 146-155. Otydlig undre gräns 4 
    
  213 Grövre växtmaterial. Skillnader inom lagret. 2 

   
Under 192 cm (otydlig gräns) större och grövre växtdelar. Låg 
humifieringsgrad.  

  223 Välhumifierat, mörkbrunt/svart. Gyttjigt. 4 

  229 
Grövre och ljusare än ovan men än dock mörk ton av brunt. Torrare, 
trådigare. 2 

  234 
Olivgrönt. Övergångszon. Siltig lera, lite organiskt material (trådar). 
 0 

  237 
Övergångszon från olivgröna delen till leran -baserat på färgövergången.  
Undre gräns otydlig. 0 

  255 
Ljusgrå-brun lera. Övre delen successivt mindre olivgrön. Inga varv kan 
urskiljas. 0 

 
Tabell 10. Siffrorna till höger beskriver grad av humifiering. 5 = Hög humifiering, 1 = Låg 
humifiering, 0 = Glacial lera och därav inget värde. 
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3.2.2 Stora Vällan 
 
Färg Djup (cm) Beskrivning i fält 
    
  14 Lösare, mörkbrunt 
  73 Mörkbrunt, välhumifierat, växtrester 

  100 
Mörkare mörkbrun, mer humifierat, 
fastare 

  138 
Mörkare mörkbrun, mer humifierat, 
fastare 

  170 Torvigt och ohumifierat, ev. samma 
  175 Mörkare blandat lite med torv 

  181 
Mörkare material kompakt, 
välhumifierat 

  186 Otydlig nedre gräns, olivgrön 
  200 Ljusare lera med rottrådar 
  250 Ljusare lera med rottrådar 

 
Tabell 12. Fältbeskrivning över Stora Vällan borrpunkt 1. 
 
Färg Djup (cm) Beskrivning i laboratorie 
   
  73 Brunt och homogent. 

  175 
Något grövre och trådigare. Den bruna färgen övergår relativs snabbt till en 
mörkbrun-svart ton vid exponering. 

  183 Mörkare och mer humifierat. 
  201 Grå-beige lera med svarta trådar. 

 
Tabell 13. Laboratoriebeskrivning över Stora Vällan borrpunkt 1. 
 

3.2.3 Resultat av 14C analys 
 
Resultatet av 14C analyserna presenteras i tabell 11.  
 

Prov nummer Labnummer Prov δ13C ‰ VPDB 14C ålder BP 
C1 Ua-40146 Stora Vällan, borrpunkt 1, 77 cm -28,3 7 271 ± 56 
C2 Ua-40147 Stora Vällan, Borrpunkt 1, 175 cm -28,6 8 855 ± 56 
C3 Ua-40148 Önsbacksdammen, borrpunkt 5, 

105-110 cm  
-27,1 7 383 ± 52 

 
C4 Ua-40149 Önsbacksdammen, borrpunkt 5, 

160-165 cm 
-27,1 8 786 ± 70 

C5 Ua-40150 Önsbacksdammen, borrpunkt 5, 
194,5 cm 

-28,9 8 248 ± 55 

C6 Ua-40151 Önsbacksdammen, borrpunkt 5, 
212 cm 

-28,9 8 879 ± 58 

 
Tabell 14. Resultat från 14C analyser från Stora Vällan och Önsbacksdammen.  
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Figur 11. Kalibreringsbild över labnummren Ua-40148 (C3) och Ua-40149 (C4). Figur från 
Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet, Uppsala. 
 

 
 

 
 
Figur 12. Kalibrerings kurva och tabell för labnummer Ua-40148 (C3). Figur från 
Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet, Uppsala. 
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Figur 13. Kalibrerings kurva och tabell för labnummer Ua-40149 (C4). Figur från 
Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet, Uppsala. 
 
4. Diskussion 
 
4.1 Metod 
 
Den karteringsmetod som används lämpar sig för denna sorts undersökning. Genom att 
använda SGU:s riktlinjer kunde vi jämföra vårt arbete med äldre karteringar som i huvudsak 
gjorts av SGU, med samma eller liknande kartläggningsmetod. Därmed kan vi se skillnader i 
markanvändning och bortgeneraliserade områden eftersom vi använder en annan skala för den 
slutgiltiga publicerade kartan. Felkällorna i ett karterings- och analysarbetet är stora. Ofta 
uppkommer de redan i fält, vid provtagning och analys i miljö där det i princip är omöjligt att 
hålla prover intakta och orörda vid transport från fält till laboratorie. 

Kartering utgör även i sig en felkälla eftersom ett område inte kan kontrolleras 
till fullo. Viss generalisering sker därför alltid, oavsett vilken skala som slutligen används. De 
områden som har varit svåra att kartera är områden med hög andel exploatering, det vill säga 
där byggnader finns. I dessa fall har vi försökt att komma så nära tomtgränserna som möjligt 
utan att träffa fyllning ifrån byggnationen. Detsamma gäller hagmark, men även odlad mark. 
Ett mindre område i höjd med Östra Främby, norr om stadens reningsverk var omöjligt att 
kartera. Anledningen var att den plats som tidigare karterats som glacial lera hade tjänat som 
avlastningsplats för stadens snöröjning under vintern 2009/2010. Vid tidpunkten för 
karteringen var snötäcket på platsen uppskattningsvis 5-6 meter djupt, varför det var omöjligt 
att bestämma underliggande jordart. I angränsning till platsen fanns dock en blandning av silt 
och lera, men då området var svårbedömt kvarstår SGU:s glaciala silt. Förmodligen är det 
denna glaciala silt som vi påträffat då det kan vara svårt att bedöma huruvida det rör sig om 
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helt glacial lera eller glacial silt, eftersom den har siltens kornighet men även viss del av lerors 
styvhet. 

En plats som var besvärlig att kartera var ett mindre område vid Lilla 
Glamsarvet. Svårigheterna berodde främst på att jordarten ändrades tre gånger inom en liten 
radie vilket ledde till att vi inte kunde kartlägga vilken jordart som dominerade. Det bör också 
nämnas att platsen tidigare varit bebodd, samt är betecknad som bebyggelselämningar, vilket 
vi ansåg vara rimligt då flertalet fruktträd fanns planterade. Den gamla bebyggelsen gjorde det 
svårt att bestämma vilken jordart som dominerade. Sannolikt är dock att morän ursprungligen 
funnits på platsen. Denna tolkning gjordes med utgångspunkt i höjdläge och att omgivande 
landskap bestod av morän. 

Vidare finns felkällor och faktorer att tänka på vid både utförande och analys av 
sedimentkärnor i fält- eller laboratoriemiljö. Bland annat är kärnornas yttre lättpåverkat och 
kan bli kontaminerat, vilket gör att kärnan bör rensas före prover tas, för att resultatet ska bli 
så korrekt som möjligt. Användande av ryssborr ger både för- och nackdelar. En nackdel är 
problematiken med att få upp bra prover vid sjöbotten, på grund av den stora vattenhalten 
vilket gjorde att det var svårt att få med det allra översta bottensedimentet i provet. Resultatet 
blev istället att man lätt tappade sediment från kärnan. Samma sak inträffade vid botten av 
sedimentkärnan. När borren togs upp kunde lösare material försvinna eller blandas ut med 
vatten, vilket genererade en annan konsistens än den verkliga.  

En annan felkälla, som både beror på borr och mänsklig faktor, är svårigheten 
att träffa samma borrpunkt vid flera efterföljande sedimentprovtagningar i sjöbotten. Borren 
träffar eventuellt bredvid den första borrpunkten, vilket innebär att sedimentsekvensen inte 
kan sägas vara från samma punkt. Problem med att sedimentmaterial försvinner kan dock 
minska då överlappning görs. På så sätt förloras inte sediment varje gång borren når botten, 
vrids om och stängs. Därför kan det också vara av fördel att plocka proverna i parallella 
borrningar på samma borrpunkt. 

En av de största felkällorna som kan inträffa i laboratoriet uppkommer när 
sedimentkärnorna ska rensas. Det är då viktigt att man använder rena instrument och rengör 
dessa mellan varje rensning. Rensningen av kärnorna ska ske horisontellt längs med lagren, 
eftersom man annars förflyttar materialet över olika tidsperioder. Till exempel kan pollen 
hamna i en tidsperiod där det från början inte funnits, vilket kan leda till fel i analysen av 
landskapsutvecklingen. Det är alltså ytterst viktigt att hålla instrument rena genom alla 
provtagningar. 

Vidare har provtagningar inte gjorts samtidigt utan utspritt över tre olika 
tillfällen. Det innebär att proverna har öppnats och paketerats mer än en gång, vilket kan leda 
till att de omrörts mer än brukligt. Vid observation av de olika proverna och dess resultat kan 
det också ifrågasättas om tillvägagångssättet för provtagningen varit representativt för 
sedimentkärnorna. Då pollenproverna togs var 6:e centimeter är frågan om annat resultat nåtts 
i det fall att proverna tagits var 4:e centimeter istället. Samma fråga gäller även för 
makrofossil och bulkprover. Eftersom tidsperioder visar sig mer kompakt längre ned i 
sedimenten hade tätare prover med fördel kunnat tas där. Samtidigt är inte utvecklingen från 
tidig Holocen det mest intressanta för vår analys, utan snarare utvecklingen de senaste 2000 
åren (sen Holocen). Därför borde prover å andra sidan kanske vara tätare längre upp i 
sedimentkärnan. 

14C analysens resultat var en överraskning då den visade på en mycket högre 
ålder av sedimenten än väntat. Redan ca 100 cm ned i sedimenten är åldern daterad till nästan 
7 400 BP. Syftet med projektet, som tidigare nämnts, var att se utvecklingen de senaste 2 000 
åren, vilket innebär att analysen inte kan användas i detta syfte. Istället skulle nya prover från 
sedimentkärnorna översta del behöva plockas ut för daterings analys. Det skulle också vara av 
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stort intresse att skicka in andra prover för datering från närliggande platser. Detta för att få ett 
mått av den överraskande höga kompakteringsgraden i området.  
 
4.3 Karteringen 
 
Den karta vi presenterar skiljer sig från tidigare karteringar i området. Skalan 1:10 000 tillåter 
mindre fyndigheter att synas på kartan, främst torv- och våtmarker. Den största skillnaden 
mellan vår kartering och den SGU genomfört är karteringen av berg. Enligt SGU bestod 
nästan 11 % av området av berg, medan vårt resultat blev 0,85 %. Detta kan förklaras av att 
SGU generaliserar i större utsträckning varför de tolkat områden som berg eller som tunt, 
osammanhängande jordlager på berg medan vi tolkat samma ytor som morän med enstaka 
synliga berghällar. Därför ökar vår andel morän jämfört med SGU då vi anser att området till 
cirka 64 % täcks av morän medan SGU anser att siffran är cirka 57 %. Vid visuell analys av 
vår karta samt SGU:s kartblad från 2008 kan det dock tyckas att skillnaden borde vara större 
än 7 procentenheter. Att 64 % av jordarterna utgörs av morän är inte konstigt då hela området 
ligger i ett typiskt moränområde med dalar där finsediment har svallats ur och ansamlats. Vår 
kartering visade också flera mindre områden med silt, siltig morän och våtmarker, vilka 
troligtvis ignorerats vid tidigare karteringar. Dessa områden kan, tillsammans med de ”nya” 
områdena av torvmark, vara intressanta vad gäller provtagningar för att få en tydligare bild 
över landskapsutvecklingen i området. De största torvmarkerna som hittas är de längs 
Krondiket och Önsbacksdammen. Dessa marker är relativt nybildade i det avseende att de 
utgörs av torvmarker där de båda sjöarna håller på att växa igen. De ”nyupptäckta” mindre 
torvmarkerna kan vara mer intressanta, än de större vid Krondiket och Önsbacksdammen, då 
de kan vara äldre rester av gamla våtmarker som håller på att torka upp. Eftersom det vid 
dessa platser skulle vara möjligt att gå längre tillbaka i tiden har de ett högt värde för analys. 

Arean för torvmarker som inte syns i SGU:s kartering uppgår till 15,7 ha. 
Bortsett från morän och berg i dagen är denna skillnad i area en av de största förekommande i 
jämförelse med SGU:s kartering. Den största ökningen utgörs av glacial lera, vilket i vår 
kartering utgör drygt 22 ha och som tidigare karterats som glacial silt. Detta tydliggörs av att 
vår kartering innefattar cirka 21 ha mindre glacial silt. För fullständig statistik över skillnader 
i jordartsfödelningens area, se tabell 11 i Bilaga. Där kan man även se att vårt karterade 
område är 13 ha större än SGU:s, ett fel som troligen uppkommit vid implementeringen i 
ArcGIS.  

Våtmarkarealen som vi lagt till i karteringen saknas i beskrivningarna från 
tidigare karteringar. Denna beteckning skapas för områden som utgörs av för mycket vatten 
för att kallas torvmark men ändå är så bevuxna av gräs och vass att de inte bör klassas som 
vatten. Förutom frågor kring varför utökade våt- och torvmarker uppkommit har även andra 
frågor om årstid och väderförhållanden före och under tidigare karteringar ställts under 
arbetets gång. Vår kartering skedde under första veckan i maj, vilket kan anses tidigt eftersom 
upptorkning efter vintern inte hunnit ske. 

Det som på kartan benämns som fyllning utgörs i denna kartering av slagghögar 
och upptar 7 ha mer än i SGU:s kartering. Eftersom det i områden där slagghögar utgör 
markskikt är omöjligt att bestämma underliggande lager har dessa områden benämnts som 
fyllning. Slagghögarna mäktighet kan uppgå till 5-10 m. Kartbladets skuggiga ytor är ytor vi 
valt att kalla bebyggda, istället för fyllning som normalt är den vedertagna termen. Det 
innebär att viss kartläggssvårighet funnits då bebyggelse och bebyggelsefyllning omöjliggör 
jordartskartering. På kartan ligger skuggytorna endast över de av SGU karterade jordarterna. 
Dessa ytor uppgår till ungefär 16 % av den totala ytan. 

Två större byggen har uppförts sedan SGU:s senaste kartering ägde rum. Dessa 
är belägna väster om Ingvarvet respektive strax öster om Södra Vällan. Väster om Ingvarvet 
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har stadens avfallsanläggning anlagts och byggts ut, vilket innebär att området inte kunnat 
kontrolleras genom nya fältobservationer. Enligt gamla karteringar bör morän och glacial lera 
finnas på platsen. Den andra byggnationen, vid Södra Vällan, täcker vad som troligtvis bestått 
av morän samt flera mindre torvmarker. Även kringliggande jordart är morän.  

En tidig farhåga med att använda skalan 1:10 000 var att kartan skulle bli alltför 
plottrig och detaljerad för att vara användbar. Den slutliga produkten blev dock i motsats till 
detta en karta som väl kan användas i skog och mark. Därmed innebär kartans läsbarhet inget 
problem utan visar en tydligare bild av landskapet jämfört med tidigare kartor. I områden med 
större jordartsvariationer kan dock läsbarheten försämras och plottrigheten uppfattas som 
större. Användning av karta i upplösning 1:50 000 kan dock vara att föredra i 
överskådningssyfte. 
 

 
                 

 
 

Figur 14. Läsbarhet 
 
Detaljanalyser av Önsbacksdammen gav en bild av sjöns och landskapets utveckling. Till 
exempel visas övergången från havsmiljö innehållande svallskikt, vilket är en indikation på att 
havsdjupet pendlat från högre havsnivå till att resultera i ett isolerat sjöstadium utan koppling 
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till havsmiljön. Senare torkades sjön upp för att bli våtmark och sedan i detta fallet återgå till 
sjömiljö. 

Genom att studera de analyser och resultat som uppkommit för borrpunkt 5, 
Önsbacksdammen, kan en jämförelse göras mellan humifiering, som visas med en kurva i 
figur 10, och den artbestämning som Elisabeth Almgren gjort för makrofossil. Intressant är att 
dela Önsbacksdammen i två stadier; grund sjö och kärr- eller våtmark. Resultaten visar en 
enhetlig bild med till exempel låg humifiering och fynd av Nymphaea alba (näckros) vilket 
vittnar om vattennivå på cirka 1 meter samt stillastående eller svagt strömmande vatten.  

Vidare visar fynd av Carex (starrväxter) att vattennivån troligen har sjunkit. 
Tecknen på sänkning av vattenytan stärks ytterligare genom att humifieringsgraden ökar 
högre upp i sedimenten. 14C-datering av utvalt material skulle ge en sammansatt överblick 
över Önsbacksdammens tidiga historia. Bland annat skulle sedimentdjup kunna jämföras vid 
olika tidpunkter för att tydliggöra när sjön övergick från grund sjö till våtmark.  

Sedimentprover från Stora Vällan har inte analyserats mer än det beskrivits. 
Däremot har prover tagits, både för pollen- och makrofossilanalys. Att genomföra analys av 
proverna faller dock utanför detta delprojektets syfte. Sedimentprover visar utan närmare 
analyser en ungefärlig bild med Önsbacksdammens utveckling. Det skulle vara intressant att, 
med hjälp av 14C datering av bulkprovsmaterial från Önsbacksdammen och Stora Vällan, 
korrelera utvecklingen för dessa platser med varandra. 
 
5. Slutsats 
 
Genom att kartera området i skala 1:10 000 istället för 1:50 000 visas områden med avvikande 
jordart. Mindre och framförallt äldre torvmarker ges plats på kartan, vilka kan vara 
ovärderliga i undersökningar och analyser kring landskapets utveckling. Dock är kartering i 
den mer högupplösta skalan tidskrävande varför resurser bör läggas på platser som är 
geologiskt intressanta. Platser som bör karteras för presentation i skala 1:10 000 är sådana där 
provtagning för landskapsanalys eller inventering av jordförekomster med ekonomiskt eller 
kulturellt intresse är intressant. 

Jordartsskillnaden mellan vår och SGU:s senaste kartering märks speciellt vad 
gäller andelen vatten, torvmark, våtmark, berg och morän. På den presenterade kartan får berg 
och morän ge vika för nya mindre fyndigheter av vatten, torv- och våtmark. Synligheten hos 
dessa uppkommer då antalet generaliseringar minskas med skalförändringen. 

Den slutgiltiga tolkningen av sedimentkärnorna från Önsbacksdammen delas in i tre 
stadier efter material i kärnorna och makrofossilsfynd: 
 

1. Lera: Havsmiljö, uppgrundande miljö som innehåller svallskikt vilket vittnar om 
pendlande havsnivå. Det olivgröna skiktet visar övergång till sjösediment där man haft 
lakustrin miljö.  

2. Sjösediment: Ned till 162 cm påträffas sjöstadium. 
3. Torv: Upptorkning till våtmark där grövre och mindre humifierat växtmaterial 

påträffas. Sediment vittnar om tillbakagång till sjömiljö efter detta stadium. 
 
Denna generella tolkning visar att Önsbacksdammen utvecklats från havsmiljö efter att 
inlandsisen försvunnit. Havsmiljön förändras genom landhöjningen till sjömiljö. Ytterligare 
landhöjning kom att påverka området, torka upp sjön och istället bilda våtmark där torv börjar 
bildas. Fokus för vidare forskning skulle därför kunna undersöka naturligheten i 
Önsbacksdammens utveckling. 
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7. Bilagor 
 
7.1 Kartblad 
 

 
Figur 15. Översiktlig karta med indelningsrutor för kartbladen. Bakgrundskartan är hämtad 
från Lantmäteriet och sedan redigerad av Johan Lindsten och Jenny N. Johansson. 
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Figur 16. Kartblad 1. 
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Figur 17. Kartblad 2 



 36 

 
Figur 18. Kartblad 3. 
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Figur 19. Kartblad 4. 
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Figur 20. Kartblad 5. 
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Figur 21. Kartblad 6. 
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Figur 22. Kartblad 7. 
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Figur 23. Kartblad 8. 
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Figur 24. Översiktligt kartblad över hela det karterade området. 
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7.2 Statistik 
 

Kartering 
    
 Area  
Jordart m2 ha % av total area 
Berg 137341,43 13,734 0,84812 
Fyllning 1272319,60 127,232 7,85692 
Grus 12027,70 1,203 0,07427 
Lera (glacial) 553364,61 55,336 3,41718 
Morän (sandig) 10500974,53 1050,097 64,84634 
Morän (sandig-siltig) 49019,70 4,902 0,30271 
Sand 125887,48 12,589 0,77739 
Silt (glacial) 1565802,86 156,580 9,66925 
Silt (postglacial eller 
ospec) 65821,63 6,582 0,40647 
Siltlera 35737,16 3,574 0,22069 
Torv (kärr eller ospec) 405247,60 40,525 2,50251 
Torv (Mosse) 10897,79 1,090 0,06730 
Vatten 1412933,97 141,293 8,72525 
Våtmark 46251,83 4,625 0,28562 
Total Area: 16193627,88 1619,363 100 
    
Storbebyggelse 2585951,08 258,595 15,96894 

 
Tabell 15. Tabellen beskriver den areal som de olika jordarterna utgör, samt den procentuella 
delen av det totala undersökta området som jordarten utgör. 
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SGU:s jordartsdatabas JOGI 
 
 Area   
Jordart m2 ha % av total area 
Berg 1799897,81 179,990 11,21024  
Fyllning 1201602,20 120,160 7,48390  
Grus 12027,70 1,203 0,07491  
Lera (glacial) 329610,50 32,961 2,05290  
Morän (sandig) 9083121,99 908,312 56,57208  
Morän (sandig-siltig) 0,00 0,000 -  
Sand 143169,59 14,317 0,89170  
Silt (glacial) 1779044,19 177,904 11,08036  
Silt (postglacial eller ospec) 0,00 0,000 -  
Siltlera 0,00 0,000 -  
Torv (kärr eller ospec) 247860,95 24,786 1,54374  
Torv (Mosse) 10414,00 1,041 0,06486  
Vatten 1449090,40 144,909 9,02532  
Våtmark 0,00 0,000 -  
Total Area: 16055839,32 1605,584 100  

 
Tabell 16. Tabellen beskriver den areal som de olika jordarterna utgör enligt SGU:s kartering 
2008, samt den procentuella delen av det totala undersökta området som jordarten utgör. 
 
Jämförelse    
    
Jordart Karterad area [ha] SGU area [ha] Skillnad (ha) 
Berg 13,7341429 179,9897806 -166,2556377 
Fyllning 127,2319598 120,1602199 7,071739844 
Grus 1,20277 1,20277 0 
Lera (glacial) 55,33646113 32,96105005 22,37541108 
Morän (sandig) 1050,097453 908,3121989 141,7852541 
Morän (sandig-siltig) 4,901969922 0 4,901969922 
Sand 12,58874755 14,31695938 -1,728211823 
Silt (glacial) 156,5802863 177,9044189 -21,32413259 
Silt (postglacial eller 
ospec) 6,582162854 0 6,582162854 
Siltlera 3,573715967 0 3,573715967 
Torv (kärr eller ospec) 40,52476037 24,78609493 15,73866543 
Torv (Mosse) 1,089778992 1,041399988 0,048379004 
Vatten 141,2933966 144,9090398 -3,61564319 
Våtmark 4,62518277 0 4,62518277 
Total Area: 1619,362788 1605,583932 13,77885564 

 
Tabell 17. Tabell som visar arealskillnaderna som jordarterna utgör av vår kartering jämfört 
med SGU:s. Skillnaden är framtagen genom att subtrahera SGU area från Vår area.  
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