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Sammanfattning 
 
Området kring Falun har haft gruvaktivitet under en väldigt lång tid där slagg produkter 
har förvarats nära gruvan och utgjort grunden för många byggnader och vägar. 
Expansionen av Ingarvet tog fart på 1970-talet till det industriområde det är idag, 
geotekniska rapporter användes för att få rätt grund och pålning till byggnaderna. Med 
hjälp av de geotekniska rapporterna så återskapas en jordartskarta på hur landskapet 
såg ut innan den antropogeniska påverkning det här området har haft under en väldigt 
lång tid.  
 
 

Abstract 
 
The Falun area has been undergoing mining activity for a very long time and mining 
slag piled up and was used as foundations for building houses and roads, Ingarvet 
started expanding in the 1970s to an industrial area. The main goal for this report is to 
reconstruct a soil map of how the landscape was before anthropogenic effects. With the 
help of ArcGIS and geotechnical reports a soil map for parts of Ingarvet, Falun were 
created. 
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1. Inledning 
 
Kunskaper om jordarter är viktiga i många olika syften t.ex. vid exploatering för 
byggnation, grundvattenförhållande, naturresurser och olika typer av markanvändning 
som agrara verksamheter. Vid exploatering i områden kring tätorter kan det uppstå 
problem med att få en representativ jordartskarta vid planläggning eller arbeten i redan 
bebyggda områden, då stora ytor redan tidigt blivit bebyggda i samband med att 
samhället expanderat. Det kan även vara av intresse att veta markens uppbyggnad och 
typer av jordarter på olika platser från tiden innan den blev bebyggd med avseende på 
nybyggnationer, men kanske i ännu högre grad om det föreligger speciella risker för 
miljöpåverkan eller ändrade grundvatten förhållanden o.s.v. 

Vid jordartskartering blir den tätortsnära kartläggningen väldigt svår då man 
kommer till bebyggda områden där expension skett under lång tid och i olika perioder. 
Vanligtvis så markeras områden som är bebyggda och svåra att kontrollera som 
”fyllning”. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tidigare karterat Dalarna enligt 
deras jordartskartering, metod A, där de utnyttjar tidigare undersökningar, 
flygtolkningsbilder och fältkontroller och vilket redovisas i skala 1:50 0000 som ger en 
noggrannhet på ytor om minst 50 m i diameter. Mindre ytor än det kommer inte vara 
synliga i denna kartskala. 
 

2. Områdesbeskrivning 
 
Industriområdet Ingarvet i Falun, ligger direkt norr om Falu gruva och ”Stora stöten” 
(figur 1). Stora stöten är ett stort gap i Falu gruva som är omkring 100 m djupt, det var 
på midsommar dagen år 1687 som gruvan rasade, då en skiljevägg mellan två stora 
gruvöppningar och den underliggande botten rasade samman (Lindeström, 2002). 

Figur 1: Karta över det undersökta området © 
Lantmäteriet I2014/00601 
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Området började förändras mycket på 1970-talet med mycket bebyggelse. Innan det 
blev ett industriområde fanns det bland annat åkermarker i området. Industriområdet 
Ingarvet avskärmas av bebyggda områden med morän i norr, slagghögar i öster, 
gruvområdet i söder och blötområde med lera och torv i väster. 
 

2.1 Geologi 
 
Berggrunden i Sverige består av tre olika delar: urberget, Kaledoniderna och den 
sedimentära berggrunden utanför Kaledoniderna (Fredén, 1994). Urberget är en del av 
Baltiska skölden där de äldsta delarna är ca 3 miljarder år och återfinns i Ryssland, 
Nordnorge och i norra och östra Finland. Den yngsta delen av Baltiska skölden finns i 
sydvästsverige och Sydnorge med en ålder på ca 1 miljard år (Lindström et al., 2000). 
Stromatoliter, fossila algkolonier har hittats i 2 miljarder år gamla bergarter, med hjälp 
av mikrofossil har man kunnat datera bergarter kring och i vättern till 850 till 700 
miljoner år. Det man förknippar den fossilförande berggrunden mest med är kambrium 
som för 570 miljoner år sedan inledde fenerozoikum. Kaledoniderna i Sverige är i 
princip hela fjällkedjan, vilken bildades för 510 till 400 miljoner år sedan (Fredén, 1994). 

Falun och dess omgivning består av ungefär lika delar ytbergarter som 
djupbergarter. Ytbergarterna är äldst och domineras av kvartsrika sura vulkaniter med 
en ålder runt 1900 miljoner år som ofta innehåller malmer som brutits bland annat i Falu 
gruva, även en del sedimentära bergarter finns. Kring de malmrika vulkaniterna finns 
också mycket glimmer på grund av mineraliseringen som skedde. För omkring 1890 
miljoner år sedan skedde en intrusion av granitioider och basiska bergarter, för 1800 
miljoner år sedan metamorferades bergarterna och i samband med metamorfosen eller 
strax efter så skedde en intrusion av granit. Ytterligare intrusioner av diabas och 
porfyrgångar skedde för omkring 1470 till 1260 miljoner år sedan (Ising, 2008). 
 

2.2 Kvärtärtiden 
 
Under tertiär tid, för ca 40 miljoner år sedan, skedde en klimatförsämring, speciellt på 
högre latituder (Lindström et al., 2000). Det som karakteriserar kvartärtiden är växlingen 
mellan kalla glacialer och varma interglacialer och dessa växlingar inleddes i senare 
delen av tertiär. Gränsen mellan tertiär och kvartär är då glacialerna blev så kalla att 
större nedisningar skedde och denna gräns ligger runt 2,5 miljoner år sedan. 
Kvartärtiden är indelad i olika epoker, en Pleistocen som innefattar flera glacialer och 
interglacialer och Holocen som är tiden efter den senaste nedisningen och som utgör de 
senaste 10 000 åren (Gembert, 1996). Weichselistiden som är den senaste istiden 
inleddes för 115 000 år sedan. Sveriges jordarter har i regel, med några undantag, 
avsatts under denna tid och den efterföljda postglaciala tiden. 
 

2.2.1 Efter senaste istiden 
 
För ca 9000 år sedan hade hela området höjts sig ur havet. Då påverkades jordlagren 
av framför allt erosion i form av vågor och vattendrag. Svall-, älv- och svämsediment 
avsattes och på grund av landhöjning hittar man jordarter som avsatts i vatten så som 
svallgrus, silt och lera högt ovanför dagens vattennivå. Omformning av landskapet och 
skapande av nya jordarter fortsätter även idag genom vittring, vind- och vattenerosion, 
sluttnings- och frostmarksprocesser, torvtillväxt och mänsklig påverkan (Ising, 2008). 
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2.2.2 Varphögar och utfyllnad 
 
I Faluområdet började gruvdriften tidigt och som en följd av det har det bildats stora 
mängder gruvavfall. För att komma åt malmen var man tvungen att ta bort berg som 
innehöll en lägre koncentration koppar än malmen som man skulle bryta, detta kallades 
för gruvvarp. Idag kallar vi den del som inte är ekonomiskt lönsam att bryta för gråberg, 
gruvvapen innehåller dock med dagens utvinningsmetoder ofta en hög koncentration av 
metaller. Då man inte ville kosta på transporter för gruvvarpen så lagrades den mesta 
nära gruvan. När gruvutvinningen och staden växte använde man gruvvarpen som 
utfyllnad i bland annat vägbyggnad och för tomtmarker. I Undersökningar gjorda 1989 
påträffade man rikligt med gruvvarp i djupare marklager, antagligen finns det stora 
mängder material under slagg och andra fyllnadsmassor i området kring Falun. Slagg är 
en restprodukt ifrån smältning av malm som också användes för utfyllnad, vägbyggnad 
och även byggnader och husgrunder (Lindeström, 2002). 
 
3. Metod 
 
För att skapa kartorna har programmet ArcGIS använts, där GIS står för geografiska 
informationssystem. Också en beskrivning har gjorts på hur man gick tillväga med de 
geotekniska undersökningar genom att ta del av tidigare sådana samt hur SGUs har 
karterat i området. Tanken med projektet är att överföra gamla geotekniska rapporter till 
en digital jordartskarta där nu området är bebyggt. De gamla geotekniska rapporterna 
har inte koordinationer för borrhålen som undersöktes utan dem är manuellt placerade 
jämfört med fastighetskartan, ortofoto och de geotekniska rapporterna. 
 

3.1 GIS – Geografiska informationssystem 
 
Fastighetskartan och ortofoto hämtades ifrån lantmäteriets kartor med hjälp av verktyget 
geographic extraction tool (GET) som tillhandahas av Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) med hjälp av Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF). Med de två kartorna som bakgrund skapades två shapefiler, en för borrhål 
(point) och en för jordarterna (polygon). Med hjälp av ”create features” så placerades 
borrhål ut i olika färger för att skilja jordarterna åt, efter det så ritades en polygon för 
området kring borrhålen för att sedan använda verktyget ”cut polygons tool” för att 
klippa ut de olika jordartsområderna (figur 2).  

Figur 2: Borrhål och skapandet 
av jordartspolygoner. 
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I jordartslagrets attributtabell så skapas ett nytt fält, Jordart av typen text där man kan 
skriva in vilken jordart det är så att den senare kan få sin egen färg. Med hjälp av att 
trycka på rutan längst till vänster bredvid ”FID” så markeras den polygonen på kartan 
samt färgas i tabellen så man kan skriva in vilken typ av jordart det är (figur 3a). För att 
sedan få ut färger för de olika lagren används symbology under layer properties för 
jordartslagret. Inne i symbology fliken så valdes unique values under catagories, i value 
field valdes den kolumn vi tidigare har skapat (Jordart) i attributstabellen för att sedan få 
fram de olika jordartslagren i olika färger genom att trycka på knappen add all values. 
(figur 3b). 
 

 
  (a)                (b) 
 
Figur 4: (a) Jordartstabell som visar polygoner och jordartstyp. (b) Skapandet och färgsättning 
av de olika lagren. 
 

3.2 SGU kartering 
 
SGUs kartering kring Falun har skett med metod A som är en lokal metod. Det innebär 
fältarbete och fältkontroll av jordarter med stickspjut, handborr och flygbildstolkning. 
Man har också använt sig av information från SGUs brunnsarkiv, geotekniska och 
hydrologiska undersökningar. Jordartskartan ska ge en förenklad bild på jordarternas 
utbredning inom området och avgränsningar inom kartan är generaliserade för att passa 
skalan 1:50 000 (Ising, 2008). 
 

3.3 Geotekniskundersökning 
 
Man använder sig av en geoteknisk undersökning för att få ett underlag för att bedöma 
risker som ras och skred vid markanvändning, en undersökning görs i sammanband 
med planering av bebyggelse och exploatering. Det man undersöker är bland annat 
jordlagrens tjocklek, utbredning och egenskaper, grundvatten och portrycksförhållanden 
(Internet Sveriges Geotekniska Institut (SGI)). 

Figur 3: Borrhål och skapandet 
av jordartspolygoner. 
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De vanligaste metoderna som har använts inom det undersökta området är 
viktsondering och jord-bergsondering. I viktsondering registreas ett 
neddrivningsmotstånd som belastning i kN utan eller med samtidig vridning. Motståndet 
vid självsjunkning anges med belastning i kN för markerade intervall. Vid vridning av 
sonden avsätts antal halvvarv (hv/0,2m) vid intervallets undre gräns. När vridning 
förekommer är alltid lasten 100 kg. När ”sl” är skrivet i protokollet anger det att sonden 
har drivits ned med slag då anges ett motstånd som tid för neddrivning per djupintervall 
(sek/0,2m). Jordarter kan anges i en borrstapel. I jord-bergsondering mäts 
borrmotståndet och anges hur många sekunder som sonderingen sjunker per 0.2 
meter. (Svenska Geotekniska Föreningen, 1970) 
 

4. Jordartsbeskrivning 
 
Med jordarter menas de lösa massor som finns på jordens yta. Jordarterna delas in 
enligt huvudbeståndsdel, kornstorlek, ålder, bildningsätt och bildningsmiljö och 
benämns vanligtvis efter den dominerande fraktionen där grunden till indelning är SGF:s 
jordartsklassificering från 1981 (figur 4). Kornstorleksgränserna infaller ofta med 
fysikaliska egenskaper hos jordarterna så som deras kapilläritet och permeabilitet dvs 
deras förmåga att hålla kvar och släppa igenom vatten. Finkorniga jordarter som leror 
har stor kapilär stighöjd och låg permeabilitet, de är täta och släpper långsamt igenom 
vatten. När silitiga jordarter är vattenmättade råkar de ofta ut för flytningar det är därför 
de är tjäl och skredfarliga. Grovkorniga jordarter har hög permeabilitet och är därför 
viktiga för viktiga för grundvattnet. Indelning i bildningsätt och miljö görs i två grupper: 
glaciala och postglaciala (Fredén, 1994). 
 

 

Figur 5: SGFs indelning av kornstorlek 

 
Den mesta delen av Sveriges jordarter bildades genom processer i samband med och 
vid avsmältningen av den senaste inlandsisen och tiden därefter fram till idag. 
Inlandsisen eroderade underlaget och plockade upp sedan tidigare avsatta lösa 
avlagringar, vilka blandades in i isen och transporterades och därefter avsatted då isen 
smälte och via smältvattnet. Efter inlandsisens avsmältning vidtog andra processer som 
eoliska processer, fluviala processer, kustprocesser i de områden som påverkats av 
landhöjning och avsättning i havsmiljö, vittringprocesser och tillväxten av organiska 
jordarter. De glaciala jordarterna har avsatts av den senaste inlandsisen och dess 
smältvatten när den smälte av. Isälvs- och issjösediment samt glaciallera som avsatts i 
havet är glaciofluviala jordarter. De postglaciala jordarterna har bildats utan inverkan av 
inlandsisen och dess avsmältning (Fredén, 1994). 
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4.1 Morän 
 
Material som avlagrats från inlandsisen kallas morän, den har kvar samma 
sammansättning den hade inne i isen och kan därför bestå av alla olika kornstorlekar 
från stora block till lerpartiklar. Moränen är en osorterad eller ofullständigt sorterad 
jordart som bildades när inlandsisen eroderade, d.v.s. slipade och bröt loss bitar av 
berggrunden, vilka krossade och blandades med i isen upplockat äldre material under 
dess framfart. Moränen är den vanligaste jordarten i Sverige och täcker ungefär 75% av 
landets yta. Moränen delas in efter sin sammansättning på kornstorlek, grusig, sandig, 
moig, mjälig och lerig morän efter den karakteriserande kornstorleken. Man delar också 
in moränen på antalet block, blockrik, normalblockig och blockfattig (Lindström et al., 
2000). Den vanligaste moränen är sandig-moig med normal blockfrekvens (Fredén, 
1994). Det finns en mängd olika moräner som karakteriseras på hur den avsatts i isen, 
man talar om bland annat bottenmorän, utsmältningsmorän, ytmorän och flytmoräner 
(Lindström et al., 2000). Vanligtvis ligger moränen direkt på berggrunden och följer dess 
ytformer. Moräner kan också bilda egna landformer som: drumliner, ändmoräner och 
randmoräner och moränbacklandskap (Fredén, 1994). 
 

4.2 Älv- och svämsediment 
 
Älv- och svämsediment har bildats och bildas fortfarande längs vattendrag och vid 
deltan. Älvsediment är välsorterade och har lite organiskt material och domineras av 
grovsilt och finsand. Svämsediment avsätts vid översvämningar och består av sand 
eller silt till ler som ofta har organiskt material iblandat som består av växtrester (Ising, 
2008). 
 

4.3 Svallsediment 
 
Områden under högsta kustlinjen (HK) utsattes för svallning av vågor efter hur 
terrängen steg efter istiden. Vissa områden fick sina ytliga jordarter omlagrade genom 
svallning och de finkorniga fraktionerna bortsköljda. Materialet som blev ursköljt 
avsattes vid stränderna som svallgrus och svallsand. Klapper är det största 
svallsedimentet och utgörs av block och sten som sköljts, rundats och samlats av vågor. 
På grund av landhöjningen är de finkkorniga svallsedimenten avsatta på djupare vatten 
och täcks av grövre som avsatts senare i grunda vatten (Ising, 2008). 
 

4.4 Glacial silt och lera 
 
De glaciala finkorniga silt och leror bildades av isälvar som förde med sig sedimenten ut 
i havet. Glaciala leror och silt är ofta varviga, där det sker en upprepning av finkornigt 
och lite mer grovkorniga skikt. De finkorniga skikten är ofta tunna och mörka lerskikt 
som varvas ljusa silkskikt. Varje varv motsvarar sedimentationen under ett år och 
reflekterar den säsongsbetonade skillnad i vattenföring och sedimentationstransport 
(Ising, 2008). 
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4.5 Postglacial silt och lera 
 
De postglaciala finkorniga silt och leror har bildats av sediment som förts ut i haven efter 
istiden. De saknar varvning men kan vara skiktade, till de postglaciala finkorniga 
sedimenten hör silt, lera, lergyttja och gyttja (Ising. 2008). 
 

4.6 Torv 
 
Torv bildas av mer eller mindre nedbrutna växtrester som bevarats i en fuktig miljö och 
är en organogen jordart. Torvenmarker uppkommer när sjöar växer igen, försumpning 
på grund av nederbörd eller på områden i anslutning till källor eller där markytan är nära 
grundvattnet (Ising. 2008). 
 

5. Resultat 
 
Resultaten redovisas först i from av en jordartskarta producerats enligt metoddelen och 
som täcker det undersökta området i Ingarvet, Falun (figur 5). En beskrivning över 
områdena och dess jordarter samt en karta som visar de områden som har sin grund i 
de geotekniska rapporterna (figur 6). Kartbilder för enskilda områden finns i appendix. 
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Figur 6: Visar jordartskarta över Ingarvet, Falun som skapats från geotekniska rapporter. © 
Lantmäteriet I2014/00601 

5.1 Beskrivning av områden 
 
De geotekniska rapportna är indelade i olika områden (figur 6). Eftersom de 
geotekniska undersökningarna är gjorda på 1960- och 1970-talet så användes 
Atterbergs kornstorleksindelning vilken var den dominerande indelninggrunden då och 
en jämförelse mellan atterbergs och SGF:s indelning kan ses i tabell 1. 
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Figur 7: Karta över det olika undersökta områdena i Ingarvet, Falun © Lantmäteriet 
I2014/00601. 
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Tabell 1: Jämförelse mellan Atterbergs kornstorleksindelning och SGFs indelning. 

 

5.1.1 Område 46 
 
VIAK AB har utfört en översiktlig grundundersökning, fältarbete har bestått av 
viktsondering, motorslagsborrning, provtagning och avvägning. Området är 
skogsbevuxet och har inte tidigare varit bebyggt och sluttar svagt i söderriktning. I 
områdets sydöstra hörn finns ett kärrområde där marken består av ca 2 dm dytorv som 
överlagrar ett 1m tjockt lager av lerig mjäla som i sin tur överlagrar morän. En bäck 
rinner över kärrområdet och en vattensamling har bildats i den sydvästra delen av 
området, vattnets avrinning hindras i söder av Ryckepungvägen. Det övriga delarna i 
området består av 0,5 till 1m tjockt lager av fast lera – mjäla och under ligger det morän. 
Block förekommer rikligt vid ytan men moränen under är mindre blockfattig (VIAK-AB, 
1965). 
 

5.1.2 Område 89 
 
Området är skogsbevuxet och sluttar åt söder. Områdets södra delar mot 
Ryckepungvägen har utfyllnadsmaterial lagts ut. Områdets centrala del har varit 
bebyggt. Jordarterna består utav moig morän som på vissa ställen överlagras av ca 0,5 
till 1m av mjäla. Det finns block som syns i dagen på ett flertal ställen. Sydravästra 
delen av området finns ett max 0,2m tjockt lager av torv ovanpå mjälan. 
Fyllnadsmassorna består utav block, sten, mo, mjäla och byggskrot. Där torven finns så 
står vatten ibland i dagen (VIAK-AB, 1970). 
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5.1.3 Område 103 
 
VIAK AB har utfört fältarbete som bestått av motorslagssondering, grävning av 
provgropar, uppmätning av grundvatten. Området var till stor del bebyggt med äldre 
enfamiljshus och övrigt var området skogsbevuxet. Hela området sluttar åt söder. 
Jorden består av sandig till moig morän som är blockrik i ytan. Moränen täcks av ett tunt 
lager lerig till moig torrskorpemjäla som har en mäktighet på 0,2 till 0,8 meter och är 
som störst i områdets sydvästra del. Jordarna är till stor del mycket tjälfarliga. 
Grundvattenytan stod vid undersökningstillfällena 3,5 meter under markytan i områdets 
sydvästra del. I de norra och nordöstra delarna har vatten ej påträffats vid observationer 
vid ca 2,5 meter under markytan (VIAK-AB, 1971a). 
 

5.1.4 Område 98 
 
VIAK AB har genomfört geotekniskt arbete i området. Berg i dagen förekommer 
sparsamt, moränen i allmänt normalblockig men blockrik och sandig-moig på vissa 
ställen. Leran – mjälan är till störst del fast lagrad och endast i några få lägre områden 
lös till halvfast där den är täckt med torv eller dy. Torven och dyn kan på vissa ställen 
komma upp i en mäktighet på ca 2,5 meter. Torven är i allmänhet högförmultnad. 
Grundvatten hade observerats i spadborrhål och i observationsrör, inom det lägre 
belägna områdena så låg grundvattennivån på 0,1 till 1,2 meter under markytan. I de 
högre belägna delarna så bör grundvattennivån ligga avsevärt djupare, ca 2,7 meter 
under markytan (VIAK-AB, 1971b). 
 

5.1.6 Område 75 
 
VIAK AB utförde i mars 1969 en grundundersökning. Fältarbetet har bestått av 
viktsondering, motorslagsondering samt grävning av provgrop. Jorden utgörs av 0,8 till 
1 meter fast lagrad mjäla som vilar på moig morän, jordarna är mycket tjälfarliga (VIAK-
AB, 1969a). 
 

5.1.6 Område 76 
 
VIAK AB har utfört en grundundersökning 1969. Arbete som utförts var viktsondering 
(motorsond), motorslagssondering, spadborrning och avvägning. Området lutar svagt åt 
sydöst och utgörs av skogsmark där jorden består av max 1m halvfast-fast lagrad mjäla 
-lera vilande på morän. Sten och block går i dagen på flertalet ställen. I området finns 
även ett tunt torvlager i form av dytorv, grundvattenytan låg vid tillfället vid dytorvlagrets 
underkant. Moränen innehåller block och vid vattenmättnad flytbenägen och leran-
mjälan är tjälfarlig (VIAK-AB, 1969b). 
 

5.1.7 Område 115 
 
VIAK AB har utfört fältarbete som bestått av viktsondering, motorslagsondering och 
spadborrning. Området sluttar till sydväst och utgörs av mesta dels till skogsmark. 
Morän går i dagen i höjdpartier och överlagras annars utav lera. Moränen har en sandig 
karaktär med mycket block som på vissa ställen har skjutits upp genom överlagrande 
sediment. Leran är halvfast till fast och uppnår en mäktighet på 2,5 meter på vissa 
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ställen. Grundvatten förekommer nära markytan i den sydvästra delen under större 
delen av året. I de övriga delar ligger grundvattennivån lägre utom vid större nederbörd 
på grund av jordens täthet som medför dålig dränering (VIAK-AB, 1974). 
 

6. Diskussion 
 
Det svåra med att själv föra in punkter analogt ifrån en karta är det skapar problem med 
precisionen på punkterna. Eftersom de gamla geotekniska rapporterna saknar 
koordinater så får man jämföra karta på karta samt att det har gått ca 40 år efter de 
geotekniska undersökningarna utfördes vilket innebär att Ingarvet har bebyggts och 
förändrats. Vad gäller de geotekniska rapporterna är de ofta otympliga att jobba med då 
originalen är stora och bara finns på stadsbyggnadskontoret i Falun, så man får lägga 
pussel med kopiorna för att få en sammanhängande bild. 

Den här i detta arbete presenterade jordartskartan är mer detaljrik än vad 
en motsvarande karta från SGU jordartskarta är, som i detta område har en skala på 
1:50 000. Denna metod med att återskapa ytor fungerar bra på områden med många 
borrhål, värre är det till exempel på det större området där borrhålen är ganska glesa. 
Problem uppstår också när man ska bestämma jordarterna, där SGUs standardmetodik 
för kartor i skala 1:50 000 är ett karteringsdjup på 0,5 meter. Denna standard har följts 
så långt det är möjligt i den jordartskarta som presenterats i denna uppsats. 

Kvalitén vad gäller jordartsbestämning i de geotekniska rapporterna blir 
ibland lite svåra att följa, eftersom det exempelvis kan hända att det bara är utmärkt 
med t.ex. kohesionsjord. I det stora hela så kan kvalitén på dessa rapporter ändå anses 
bra då ju huvudsyftet för dessa är att fungera som grund av vad för sorts grund och 
pålning byggnaderna måste ha. 

De geotekniska undersökningarna täcker ofta mindre områden, d.v.s. det 
område där det är bestämt att en byggnad ska stå, vilket leder till att det blir svårt att 
göra en större sammanhängande jordartskarta med bara geotekniska rapporter som 
grund. Eftersom den här kartan är mer detaljrik än SGUs kartor så ges mindre ler och 
torvmarker mer plats på kartan som kan vara intressant och värdefullt för vidare 
undersökningar, exempelvis analyser och diskussioner om utvecklingen i landskapet 
och framväxten av Falu gruva och i dessa sammanhang exempelvis tillgången på mark 
för jordbruk, vilket var viktiga lokala resurser för människor i området. Problemet här ju 
som tidigare att det är svårt att få till en större sammanhängande karta ifall man inte 
kombinerar det med någon annan metod då de geotekniska rapporterna är begränsade 
till de områden där de är beställda för. 

ArcGIS är ett bra verktyg när det gäller att skapa och visualisera kartor och 
när man väl har ett stort data set kan man göra mycket olika saker. För framtida arbete 
skulle exempelvist man kanske kunna göra en djupprofil i borrhålen för att se 
jordarterna på olika djup. 
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Appendix 
 

 
Figur 8: Jordartskarta över område 76, Ingarvert, Falun. © Lantmäteriet I2014/00601 
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Figur 9: Jordartskarta över område 98, Ingarvert, Falun. © Lantmäteriet I2014/00601. 
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Figur 10: Jordartskarta över område 103, Ingarvert, Falun. © Lantmäteriet I2014/00601. 
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Figur 11: Jordartskarta över område 115, Ingarvert, Falun. © Lantmäteriet I2014/00601. 
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Figur 12: Jordartskarta över område 46, 75,89 och 68, Ingarvert, Falun. © Lantmäteriet 
I2014/00601. 



  



 

Rekonstruktion av jordartsförhållanden i Ingarvet, 
Falun, från geotekniska rapporter 

 

 

David Höglin 

 

Området kring Falun har haft gruvaktivitet under en väldigt lång tid där 
slagg produkter har förvarats nära gruvan och utgjort grunden för 
många byggnader och vägar. Expansionen av Ingarvet tog fart på 
1970-talet till det industriområde det är idag, geotekniska rapporter 
användes för att få rätt grund och pålning till byggnaderna. Med hjälp av 
de geotekniska rapporterna så återskapas en jordartskarta på hur 
landskapet såg ut innan den antropogeniska påverkning det här 
området har haft under en väldigt lång tid. 
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