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SUMMARY

This investigation encloses a perspicuous inventory

over areas in southern Sweden, where the thickness of

the clay deposits exceed 15 m. The investigation was

made at the request of KBS.

Material for this investigation consisted of soil-maps

and descriptions published by SGU (Swedish Geological

Survey), wellboring documents from Brunnsarkivet (well ar-

chives) SGU, geotechnical investigations made by SJ

(Swedish State Railways) and information from Viak AB

(engineering firm).

The clay in the investigated areas consists of two dif-

ferent types, namely glacial and postglacial clay. The

glacial clay was deposited during the melting of the

last inland ice sheet and this clay is normally varved.

The postglacial clay consists mostly of redeposited

glacial clays.

Great parts of the investigated areas are covered by

old geological maps, which contain imperfect information

as to thickness of the soil deposits. This has limited

the investigation to cover areas which are relatively

well substantiated. These areas are shown in figure 3.



INLEDNING

I vissa länder, exempelvis Belgien och Italien, stude-

ras möjligheten att slutförvara radioaktivt avfall i

lera, en jordart där grundvattnet rör sig mycket lång-

samt och som har en stor jonbytesförmåga. I dessa fall

rör det sig uteslutande om mycket mäktiga lerforma-

tioner där avfallet kan förvaras på flera hundra meters

djup. Några sådana formationer finns inte i Sverige.

För låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk kan

dock slutförvaring på grundare djup komma ifråga.

För att ge underlag för att bedöma om detta är en slut-

förvaringsmetod, som är tillämpbar i Sverige, har före-

liggande undersökning utförts på uppdrag av KBS. Den

omfattar en översiktlig inventering av formationer med

en lermäktighet som överstiger 15 meter.



1 UNDERLAGSMATERIAL

Den grundläggande uppgiftskällan beträffande förekoms-

ter av lera är de geologiska kartorna. Moderna jord-

artskartor i skala 1:50000 (SGU Ser Ae) som finns ut-

givna över några tätortsregioner ger en mycket god

bild av sedimentens mäktigheter. Av de äldre kartorna

som täcker stora delar av landet är många alltför små-

skaliga och beskrivningarna innehåller sällan uppgif-

ter om mäktigheter. Samtliga jordartskartor och be-

skrivningar över Syd- och Mellansverige söder om lin-

jen Arvika - Gävle har systematiskt studerats med

undantag av de områden som ligger ovanför högsta kust-

linjen samt smålandskusten.

Från SJ:s geotekniska avdelning har uppgifter om djup

och hållfasthet erhållits. Borrprotokoll och ritningar

över följande bansträckor har gåtts igenom:

Ängelholm - Halmstad - Varberg - Göteborg

Göteborg - Uddevalla - Strömstad

Varberg - Kinna

Vänersborg - Vara - Herrljunga

Levene - Lidköping

Kristinehamn - Karlstad - Kil

Uppsala - Enköping

Dessutom har en stor mängd brunnsborrningsprotokoll

studerats i SGU:s brunnsarkiv. Från Viak AB har komplet-

terande uppgifter om förhållanden på västgötaslätten

erhållits.

2 MÄKTIGHETSUPPGIFTER

De uppgifter om mäktighet som redovisas i områdes-

beskrivningarna gäller endast för de punkter där borr-



ningar genomförts. Inom begränsade områden kan mäktig-

heten variera kraftigt beroende på underlagets topo-

grafi. Vad beträffar mäktighetsangivelserna på de mo-

derna jordartskartorna särskiljes endast två olika ty-

per av jordarter, nämligen friktions- och kohesions-

jordar. Den sistnämnda omfattar kornstorlekarna <0.002-

-0.06 mm d v s lera - mjäla - finmo. Detta kan inne-

bära att grundvattnets flöde är större än vad som är

önskvärt och att jordartens jonbytande förmåga är

mindre god om man hamnar i den grövre fraktionen.

De sonderingar som SJ gjort i och omkring järnvägens

omedelbara närhet har i allmänhet skett ca 30 - 40 m

vinkelrätt ut från järnvägen.

Uppgifter som hämtats från brurmsarkivet kan vara

något osäkra eftersom protokollen förs av brunns-

borrare som ofta inte har tillräckliga kunskaper i

geologi.

3 GLACIAL OCH POSTGLACIAL LERA

Under landisens avsmältningstid frigjordes en mängd

vatten från isens yta. Genom sprickor och håligheter

rann detta vatten ned mot isens botten och samlades

i tunnlar till isälvar som sökte sig ut mot iskanten.

De finaste materialen, mo, mjäla och ler som isälvar-

na förde med sig, transporterades långt ut från tun-

nelmynningen och avsattes på relativt stort vatten-

djup. På grund av smältvattnets årsrytm fick det fi-

naste materialet en årsrytmisk avsättning i varv (figl),

Varje vår och sommar, då smaltvättenstrommen var kraf-

tig, utsvämmades en mängd slam, finare såväl som grövre.

Under hösten och vintern när strömmen och slamtill-

förseln avstannat, höll sig endast de allra finaste

partiklarna svävande under en längre tid innan de sedi-
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Fig. 1. Varvig lera. De mörka skikten består av lera,
de ljusa av mera mjäligt material.

menterade. Slutligen avstannade sedimenteringen full-

ständigt för att börja på nytt nästa vår. Varven i den

glaciala leran återspeglar avsättningen under ett år.

Underst i varje årsavlagring är materialet relativt

grovt medan kornstorleken minskar högre upp och färgen

blir mörkare. Tnom varven blev tillfälliga väderleks-

förändringar registrerade som mindre sand- och larlager.

De understa varven i lagerföljden kan vara mer än de-

cir.etertjocka men uppåt minskar tjockleken till en och

annan millimeter.



Fig.2. Glacial och post-

glacial lera i Sverige.

Moränlera i Skåne, Öland,

Gotland och Storsjö-om-

rådet. I Norrland marke-

rar lerbeteckningen till

stor del mjäla och finmo.

Grått» kalfjäll

Efter Atlas över Sverige.

Tydliga varv har endast utbildats i en söt eller föga

salt sedimencationsmiljö. I ett salthaltigt vatten har

lerpartiklarna flockats samman till aggregat som snabbt

sjunkit till betten och därför gett upphov till en

mycket diffus skiktning. Den glaciala leran förekom-

mer endast under högsta kustlinjen och i forna issjö-

områden (fig 2.).I Norrland ersätts den varviga leran



i stor utsträckning av mjäla. Detta beror på landska-

pets fjordmorfologi, de stora älvarna hade en så stark

strömsättning att de finaste partiklarna fördes långt

bort.

Glacialleran innehåller varierande mängd lera(<0.002

mm). För att karakterisera den och andra leriga jord-

arter bestäms lerhalten,som har stor betydelse för le-

rans kemiska och fysikaliska egenskaper. Grundvattnets

transporthastighet är mycket beroende på lerhalten.

Lerhalten anges i viktprocent av allt material med

mindre kornstorlek än 20 mm.

Lerhalt Benämning

< 5% Lerfri eller svagt leriga jordarter

5 - 15% Leriga jordarter

15 - 25% Grovlera

25 - 40% Mellanlera

40 - 60% Styv lera

>60% Mycket styv lera

Om inte annat anges används teriaen "lera" i sin vid-

sträcktaste mening i denna undersökning. Detta inne-

bär att lerhalten varierar mellan 15% och >60%.

Under landisens avsmältningsskede och därefter har

landet höjt sig. De jordarter som tidigare avsatts un-

der högsta kustlinjen utsattes för vågornas omlagrande

påverkan. Vid svallningen blev det finaste materialet

i moränen och de glaciala lerorna, som täckte de högre

belägna delarna av terrängen omlagrade till postglacial

lera, mjäla och finmo. Den postglaciala leran skiljer

sig från glacialleran i färg och sammansättning. Någon

tydlig skiktning är oftast inte utbildad och den har



en högre halt av organiskt material, vilket bl a är or-

sak till den mörkare färgen. Vanligtvis är glacialle-

ran mäktigare än den postglaciala leran.

4 LERORNAS SENSITIVITET

Förhållandet mellan en leras odränerade hållfasthet i

ostört och fullständigt omrört tillstånd brukar anges

av det s k sensitivitetstalet. Svenska leror har nor-

malt en sensitivitet av storleksordningen 10-12 och

överstiger det 50 benämns leran kvicklera. Dessa kvick-

leror är i vissa fall mycket skredbenägna. Orsaken

till dessa lerors bildning och egenskaper anses bero

på kemiska processer och urlakning av salter i lerans

porvatten.

5 OMRADESBESKRIVNINGAR

Som tidigare nämnts är stora delar av de undersökta

områdena täckta av geologiska kartor av äldre datum.

Enligt dessa utbreder sig glacial och postglacial

lera Över stora arealer. Information om jordlagrens

mäktighet är emellertid bristfällig på dessa kartor

och ofta obefintlig. Uppgifter av detta slag måste

därför hämtas från andra källor, såsom beskrivits i

kapitel 1. Detta har begränsat inventeringen till att

omfatta områden som är relativt väldokumenterade.Med

utgångspunkt från de äldre kartornas uppgifter kan man

anta att en noggrann inventering med fältstudier skulle

visa fler platser än de som redovisas här, där ler-

mäktigheten är stor.

De områden för vilka ett flertal uppgifter om stora

lermäktigheter erhållits beskrivs närmare nedan.

Dessa är (fig 3):



Ängelholmsomradet

Laholmsområdet

Kungsbackaområdet

Bohuskusten

Götaälv dalen

(5:1)

(5:2)

(5:3)

(5:4)

(5:5)

Säve och Lärjeans dalgångar (5:i

Västgötaslätten (5:1

Vikbolandet (5: i

Fig 3. Kartan visar var

de beskrivna områdena är

belägna.

5:1 Ängelholmsomradet (bilaga 6:1 och 6;2)

Området karakteriseras av den plana Ängelholmsslätten

som i den norra delen ligger mellan 15 - 35 m över

havet och i den södra delen 15 - 25 m ö.h. Ur den yt-

täckande glaciala leran och den lokalt mycket utbredda

postglaciala sanden reser sig moränhöjder. N och SO om

Ängelholm är glacialleran en styv lera med lerhalt mel-

lan 40 och 70%.
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Lerans mäktighet varierar stort. I ett område SO om

staden har de största mäktigheterna påträffats. Där har

mer än 60 m genomborrats och endast tunna skikt av silt

(mjäla - finmo) förekommer. N och S om staden är mäk-

tigheten av storleksordningen 20 - 40 m. Ä\en i trak-

terna av Åstorp och Bjuv är 20 - 25 m inte ovanligt.

Lagerföljden är på många ställen komplex. Morän täcker

lokalt leran som också mellanlagras av tjocka bäddar

morän och sand vars mäktighet kan uppgå till flera tio-

tals meter.

5:2 Laholmsområdet (bilaga 6:1)

Området mellan Hallandsåsen i söder och Halmstad i norr

utgörs av en jämn och öppen kustslätt som sakta höjer

sig mot öster. Stora delar täcks av postglacial sand

och glacial lera i ytan påträffas endast fläckvis.

Leran är varvig och skikt av silt är vanligt förekom-

mande. Mot botten blir varven allt mäktigare och sandi-

gare. Brunnsborrningsprotokoll har angivit för några

lokaler att den överlagrade sandens mäktighet är bety-

dande, 20 - 30 m, men i allmänhet är den endast yt-

täckande. Lerans mäktighet är stor i området. Norr om

Hallandsåsen omkring ö. Karup och Skummeslöv har 20-30

m uppmätts. I Ränneslöv och Våxtorp är mäktigheten

20 - 40 m och i Laholm 20 - 30 m. Längre norrut minskar

cock djupen, i Genevad och Trönninge ca i5 - 20 m. På

vissa platser är leran en sandig eller moig lera med

tämligen låg lerhalt. Vanligtvis är leran avlagrad på

sand och grus lager, vars mäktighet är ofullständigt

utredd. Sensitiviteten är oftast låg, mellan 2 - 1 2 .

Lera med högre sensitivitet förekommer dock som skikt i

lager med normalsensitiva leror.

5:3 Kungsbackaområdet (bilaga 6:3)

Norr om Kungsbacka, längs Kungsbackaån och Lillan i
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dalgången mot Ä.lvsåker har mycket mäktiga lager av

kohesionära jordarter påträffats. Största kända djup

är 93 m och på många platser har det sonderats till

30 - 60 m. Om hela lagerföljden utgörs av lera är

dock oklart. Även SO och O om staden finns mäktigheter

med djup >20 m. S om Fjärås längs järnvägen har 18-20 m

relativt homogena lager iakttagits.

5:4 Bohuskusten

Bohuskusten präglas av kala bergsplatåer och djupt ned-

skurna dalar fyllda med lösa avlagringar. Dalarna är

mestadels sprickdalar som uppkommit längs större sprick-

och krosszoner i berggrunden. I stort sett går dalarna

i 3 huvudriktningar, NO - SV, N - S samt NV - SO och

de är relativt smala, 1 - 2 km, men på några håll ut-

breder de sig till större fält Irventeringen i detta

område har skett längs järnvägen Göteborg och Strömstad,

Mäktigheterna varierar mycket och stora variationer

inom mycket begränsade områden är vanligt. Lerdjup mel-

lan 20 - 25 m påträffas ofta längs linjen och på några

ställen har ännu större djup iakttagits. Leran överlag-

ras ofta av sand och mo och dessa lager kan ibland vara

6 - 8 m tjocka. Siltskikt förekommer allmänt i leran

och ställvis uppnår dessa skikt betydande mäktigheter.

Leran är ofta normalsensitiv eller strax däröver men

på flera platser är den mycket kvick. I Uddevalla har

värden mellan 400 och 500 uppmätts.

5:5 Götaälvdalen

Götaälvdalen sträcker sig från Göteborg upp till Troll-

hättan. Den är utbildad i djupa sprickdalar och dess

nedre del följer förkastningen mellan Hisingsblocket

och Västgötablocket. Dalens bredd växlar mellan några
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hundra meter och upp till 3 km. I norra delen är höga

strandbrinkar utbildade medan de är låga eller saknas

helt i den södra. Borrningar har visat att dalens djup

är betydande. På inånga platser har sedimentmäktigheter

på 50 m konstaterats. Mäktigheterna sammanhänger med

berggrundstopografin och varierar mycket, mellan några

fåmeter upp till 50 ä 60 m. Det är inte alltid de mäk-

tigaste lagren förekommer intill älven utan de kan lika

väl påträffas mellan dalsidorna och älven. Leran mellan-

lagras ofta av sand och molager som är flera m mäktiga.

Grundvattnet i dessa skikt står vanligtvis under arte-

siskt tryck. Dessa lager är oftast mäktigast intill

dalsidorna och tunnar ut mot älven.Lerornas bottenlager

är skiktade men uppåt ökar lerhalten successivt för att

i de övre delarna av lagerföljden återigen minska där

mängden mo och sand ökar. I Götaälvdalen har leran

mycket ofta hög sensitivitet och framför allt längs

sträckan Lilla Edet - Trollhättan förekommer kvicklera

allmänt. Värden upp till 600 har uppmätts vid Vesten

där hela lagerföljden består av kvicklera.

5:6 Säve och Lärjeans dalgångar

Dessa dalgångar som har en längd av ca 20 km och en

bredd av 0.5 - 2 km löper i NO - SV riktning mellan

Göteborg och sjön Mjörn. Den glaciala leran når ofta

betydande mäktigheter. I Gunnelse - Angeredsområdet

är 50 m inte ovanligt. Längre norrut i Lär^eåns dalgång

har 67 m påträffats, som dock innehåller mycket silt

i undre delen. Största kända mäktighet är 100 m i Säve-

åns dalgång, V om Partille. Den postglaciala leran är

också relativt mäktig i dessa trakter och är svår att

skilja ifrån den glaciala som här är otydligt skiktad.

Vanligen är glacialleran homogent sammansatt med lerhalt
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som avtar mot djupet. Vid de geotekniska undersökningar

som gjorts har det konstaterats att leran är kvick och

överkonsoliderad. Liksom i Götaälvdalen har det in-

träffat en mängd skred även i dessa dalgångar.

5:7 Västgötaslätten (bilaga 6:4)

Området som omfattar Skaraborgs läns västra och

södra delar utgörs av ett större slättland. Slätten

framträder som ett jämnt plan som sakta höjer sig

mot söder. Denna topografi bryts av Kedumbergen som

sträcker sig i SSV - NNO riktning samt av en mängd

mindre bergknallar som sticker upp några meter ovan

lertäcket. Slättens sediment är avsatta på en tämligen

jämn berggrundsyta, det subkambriska peneplanet. Leran

är inte speciellt varvig i dessa trakter men sandiga

och moiga lager och skikt förekommer, vars omfattning

och utbredning varierar från plats till plats. Lerornas

sensitivitet är vanligtvis normal utom i ett område

omkring Hunneberg där kvicklera förekommer ställvis.

I sänican mellan Halle-och Iiunneberg finns leror, delvis

siltiga, med mäktighet omkring 18 - 26 m. Söder om

Dettern finns uppgifter om lermäktighet på mer än 20 m.

I området öster härom går berggrunden i stor utsträck-

ning i dagen och man kan misstänka att några större

djup inte är att finna. Det har dock visat sig att

bara en kort sträcka ifrån en uppstickande häll kan

djupet vara betydande. Av borrprotokoll och fig 4

framgår att de största mäktigheterna påträffas öster

om Kedumbergen, ute på Varaslätten. Längs en smal

zon, från Stallberg till Järpås intill bergens fot,

har mäktigheter upp till 50 å 60 m påträffats. Äver.

runt Vara, Naum och Kedum har lerlager omkring 30 m

genomborrats och likaså något längre österut vid

Kvänum, Långjum, Edsvära samt Larv har mäktigheter
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Fig 4. Karta över berghällar ovan eller helt nära

under markytan samt uppgifter om jordmäktighet.

(SGU Ser Aa 201)

mellan 20 - 30 m observerats. Omkring Lidköping och

väster därom, i Örslösa, finns 20 - 40 m lera. I trak-

terna mellan Skara och Kinnekulle är det inte ovanligt

med mäktigheter som överstiger 20 m. Sand överlagrar

oftast lerorna här men dessa lager överstiger sällan

några meter.

5:8 Vikbolandet (bilaga 6:5)

Detta område omfattar Vikbolandets västra del mellan

Bråviken och Slätbaken. Landskapet är småbrutet med

sprickdalar. Leran kännetecknas av en regelbunden

växellagring mellan skikt av mo, mjäla och lera. Den

nedre delen av lagerföljden utgörs huvudsakligen av

grövre finsediment. Lerhalten är omkring 50 - 60%. De
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kohesionara jordarterna har en mäktighet av ca 15 -

25 m och på enstaka platser i djupare sänkor och

dalstråk mer än 25 m.

5:9 Mindre områden

Följande områden är till ytan tämligen små och/eller

endast ett fåtal uppgifter om djup har kunnat erhållas.

Skövdeslätten

Öster om Billingen utbreder sig ett slättlandskap

och inom Skövde kommun har lermäktigheter av stor-

leksordningen 10 - 20 m påträffats. Skikt av silt

som ställvis är tjocka förekommer och vanligtvis

överlagrar sand med mäktighet av 4 - 5 m leran.

ölmeslätten

10 km V om Kristinehamn, vid ölme och norr därom

har det på slätten observerats 15 - 25 m lera vid

grävningar. Sensitiviteten är hög, 40 - 120.

Kil

Omkring samhället Kil, några mil NV om Karlstad,

har SJ intill järnvägen sonderat lera till 15 - 20 m,

Även här har ieran hög sensitivitet.

Altuna

Några mil NNV om Enköping i den s k Altunasänkan,

som sträcker sig från Heby till Altuna, har det

vid två brunnstcrrningar påträffats lera med 18

resp 46 m mäktighet.

Kilaån

Några mil V om Nyköping, längs Kilaån, finns ca

20 m lera på flera platser. Det är framför allt

mellan orterna Tuna, Lunda och Jönåker som lera

med inte alltför kraftiga siltskikt förekommer.

Längre österut mot Nyköping förekommer också

mäktiga lerlager men i dessa är det vanligt med

kraftiga siltskikt.



/. A H O I. M S Hl K I I \

Kattvik Skummeslovsstra

ken Skum

ergahus / * * .'
a/huit Slait^'t/ «Pio ( i >r

Fonlov«hol

V«jby«tr.nb}
Barkäkra KA

ladnt

Skpppark

7 ' *SL*2rfKr%n»: V ^ » T o l l e r < x )

! \To^m a r r fV . to>p^ ^ B | / W g å n / r .Ankarlöv

6:1 Ängelholm och Laholmsområdet ^



Jordarten okänd
Unknown deposit

Morän
7,1!

Lera-mjäla
'lay-fine silt

^/Mo-grus
Coarse silt-gravel

Borrningens djup i meter under markytan
The depth of the boring in metres below ground-swface
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