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Förord 
 
Geologiska och geotekniska förutsättningar är en av många faktorer som måste beaktas vid 

vägplanering. De geologiska/geotekniska förhållandena har normalt stor betydelse för vägars ekonomi 

och miljöpåverkan vilket innebär att stora ekonomiska och miljömässiga vinster kan göras om anpassad 

geologisk och geoteknisk information används i tidiga planerings- och projekterings skeden som 

beslutsunderlag vid val av såväl korridor som väglinjers planläge och profilnivå. 

 

I denna publikation redovisas principer för hur geologiska och geotekniska förhållanden kan beaktas i 

vägplanering. För åstadkommande av bra resultat betonas särskilt att vägplaneringen skall genomföras i 

nära samarbete mellan vägplanerare och geologigeotekniker. 

 

Skriften ansluter till begreppen i Vägverkets nya planerings- och projekteringsprocess redovisad i 

skrifterna Förstudie vägprojektering, Redovisning av vägutredning och Redovisning av arbetsplan. 

 

Skriften har tagits fram i samarbete mellan Sektion Väg- och Geoteknik (VTvg) inom Avdelning Teknik 

vid Vägverket och Statens geotekniska institut (SGI). Projektledare har Åke Knutz (VTvg) varit. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna skrift är att redovisa modeller, metoder och hjälpmedel för hur geologiska och 

geotekniska förutsättningar skall kunna beaktas vid vägplanering. 

Med geoplanering avses användning av geologisk-geoteknisk information vid vägplanering. 

Geoplaneringen skall ske i nära samarbete mellan vägplanerare och geolog/geotekniker. Som underlag 

för geoplanering redovisas i denna skrift exempel på olika typer av geologiskgeotekniska kartor 

(geosignalkarta och georådskarta) anpassade för vägplaneringens behov. Informationen på kartorna skall 

utformas med hänsyn till det aktuella vägobjektet. 

Möjligheterna att ta hänsyn till de geologiska och geotekniska faktorerna är störst i de tidiga planerings- 

och projekteringsskedena innan vägens plan1äge och profilnivå låsts fast. Detta gäller framför allt i 

vägplaneringen, d v s förstudie- och utredningsskedena, men även i början av arbetsplaneskedet vid val 

av väglinje är geoplaneringskartor av stort värde. Den geologiskgeotekniska informationen skall tas fram 

successivt i sådan utsträckning och med sådan noggrannhet att planeraren vid rätt tidpunkt och på rätt 

sätt kan beakta de geologiska/geotekniska möjligheterna och begränsningarna som förekommer i den 

aktuella terrängen. 

 

Definitioner 

Texten i denna skrift är anpassad till Vägverkets nya planerings- och projekteringsprocess, Vägverket (1993), 

(1994a-d), där begreppen vägplanering och vägprojektering införts. 

Med geoplanering avses användning av geologisk-geoteknisk information vid vägplanering. Geoplaneringen skall 

ske i nära samarbete mellan vägplanerare och geolog/geotekniker. Som underlag för geoplanering redovisas i 

denna skrift exempel på olika typer av geologisk-geotekniska kartor (geosignalkarta och georådskarta) anpassade 

för vägplaneringens behov. Informationen på kartorna skall utformas med hänsyn till det aktuella vägobjektet. 

Geoplanering är knuten till vägplanering, men kan även användas vid vägprojektering i de fall projekteringen har 

karaktär av planering som t ex vid val av väglinje inom en korridor. 

Sambanden mellan vägplanering och geoplanering redovisas i TABELL l. 

I Tabell l redovisas Vägverkets skedesindelning i vägplanering och vägprojektering (Vägverket, 1994a, 1994b, 

1994c och 1994d) samt till respektive skede rekommenderade inslag av geoplanering. 
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Tabell 1. Vägverkets indelning av vägplanering/vägprojektering och rekommenderade slag av 

geologisk/geoteknisk information i respektive skede. 

SKEDE SYFTE OCH 

RESULTAT 
GEOLOGISK/ 

GEOTEKNISK INFORMATION Huvud-

indelning 

Under-

indelning 

VÄG- 

 

PLANE- 

 

RING 

 

Förstudie  

Skall alltid 

utföras 

Syfte 

 Klargöra 

förutsättningarna för 

fortsatt arbete.  

 Avgränsa område som 

skall analyseras 

Resultat 

 Avgränsat område 

eventuellt med tänkbara 

korridorer 

 Insamling och utnyttjande av befintlig 

geologisk/geoteknisk information 

 Identifiera geologiska/geotekniska 

frågor som skall utredas 

 Grov geoöversikt i form av t ex 

geosignal karta framtagen med 

geobildtolkning eller geotekniskt 

utvärderad geologisk karta 

 Översiktlig bedömning av tänkbara 

miljögeokonsekvenser 

 Grov uppskattning av 

förstärkningskostnader 

Väg-

utredning 

Kan 

utelämnas i 

en del fall 

 

Syfte 

 Utgöra underlag för val 

av vägkorridor och 

vägteknisk standard 

Resultat 

 En vald vägkorridor 

inom vilken en 

arbetsplan skall kunna 

utarbetas 

 Underlag för fortsatt 

projektering 

 Identifiera vilka 

geologiska/geotekniska faktorer som 

har störst betydelse vid val av korridor 

 Översiktlig redovisning av de 

geologiskgeotekniska förhållandena 

inom hela undersökningsområdet i 

form av t ex georådskarta framtagen 

med geobildtolkning som underlag för 

geoplanering 

 Relativt noggrann konventionell 

geoteknisk utredning (fältundersökning 

och utvärdering) som underlag för 

geoprojektering 

 

VÄG- 

 

PRO- 

 

JEKTE- 

 

RING 

 

Arbetsplan  

Skall alltid 

utföras 

 

Syfte 

 Att väghållaren skall 

erhålla vägrätt 

Resultat 

 Information som är 

nödvändig för 

fastställelsen 

 I arbetsplaneskedets första fas kan 

georådskarta användas som underlag 

vid inpassning och val av väglinje inom 

korridoren samt som underlag för 

planering av detaljerad geoteknisk 

undersökning. 

Bygg-

handling 

Skall alltid 

utföras 

Syfte 

 Utgöra underlag för 

byggprocessen 

Resultat 

 Fullt färdiga handlingar 

för generalentreprenad 

eller de kompletteringar 

som erfordras för att 

arbetsplanen skall 

utgöra underlag för 

totalentreprenad 

 Ingen geoplanering i detta skede  

 Konventionell geoteknisk 

detaljutredning som underlag för 

geoprojektering 
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1. Inledning 

BAKGRUND OCH MOTIV 

Vägar skall planeras, projekteras och byggas så att tekniska och miljömässiga kvalitetskrav uppfylls till en rimlig 

kostnad under vägarnas hela livslängd. Säkerhetsmässiga krav är direkt beroende av vissa tekniska funktioner hos 

vägen, och säkerhetskraven uppfylls sålunda genom att kvalitetskraven på dessa tekniska funktioner uppfylls. 

Vägars tekniska och miljömässiga kvalitet och därmed förknippad byggnads- och driftskostnad är i mycket hög 

grad beroende av terrängens geologiska uppbyggnad och de geotekniska egenskaperna hos jord, berg och 

grundvatten. Följande lista visar vilka tekniska och miljömässiga faktorer, som är direkt beroende av de 

geologiska och geotekniska förhållanden. Listan gäller både jord och berg i tillämpliga delar. 

 Sättningar och stabilitet 

 Grundförstärkning 

 Grundläggning 

 Schaktning 

 Materialtransporter 

 Material till bankfyllning 

 Material till förstärknings- och bärlager 

 Material till slitlager och ytbeläggning 

 Dräneringsåtgärder 

 Erosionsskydd 

 Dimensionering med hänsyn till tjälfarlighet 

 Omgivningspåverkan 

 Sänkning/höjning av grundvattennivån 

 Förorening av jord, yt- och grundvatten 

 Markskakningar, dels under byggnadsskedet och dels i driftskedet 

 Underhåll och reparationer förorsakade av sättningar, dränering, erosion och tjäle 

 

Kostnader och miljöeffekter som är beroende av geologiska och geotekniska förhållanden skall hållas så låga som 

möjligt. Eftersom nämnda förhållanden varierar från plats till plats är det nödvändigt att relevant geologisk och 

geoteknisk information tas fram för varje vägobjekt. Omfattning och typ av information i det enskilda projektet 

varierar med de aktuella förutsättningarna. 

Möjligheterna att ta hänsyn till de geologiska och geotekniska faktorerna är störst i de tidiga skedena av 

vägplaneringen innan vägens planläge och profilnivå låsts fast, se FIGUR l. I vägplaneringen, d v s förstudie- och 

utrednings skedena, skall geologisk och geoteknisk information därför successivt tas fram i sådan utsträckning och 

med sådan noggrannhet att projektören vid rätt tidpunkt och på rätt sätt kan beakta de geologiska/geotekniska 

möjligheterna och begränsningarna som förekommer i den aktuella terrängen. 

Vid bedömning av geologiska och geotekniska möjligheter och problem i vägplaneringen måste beaktas att 

geofrågorna är starkt beroende av om vägen läggs på bank eller i skärning och bankhöjdens respektive 

skärningsdjupets belopp. Vid bedömning av de geologiska och geotekniska konsekvenserna av ett vägförslag är 

det således nödvändigt att beakta profilnivån på något sätt. 
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Figur 1. Illustration av möjligheterna att påverka kostnader som beror av geologiska och geotekniska förhållanden. 

 

 

SYFTE OCH OMFATTNING 

Syftet med denna skrift är att redovisa modeller, metoder och hjälpmedel för hur geologiska och geotekniska 

förutsättningar skall kunna beaktas vid vägplanering. 

Ett försök att skapa bättre insikt i de relativt komplexa sambanden mellan geologi och geoteknik å ena sidan och 

vägplaneringsprocessen å den andra görs med hjälp av FIGUR 2. 

Det bör observeras, att skriften endast avser geoinformation för vägplanering. 

Dokumentet består av flera avsnitt. 

I kapitel 2 "Kravspecifikationer för geologisk och geoteknisk information" redovisas vilka geologiska och 

geotekniska uppgifter som är nödvändiga i vägplaneringen och vilka krav på uppgifternas kvalitet som skall 

uppfyllas. 
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FIGUR 2. Principbild över sambanden mellan vägplaneringsfrågor och geologiska och geotekniska frågor i 

vägplaneringsprocessen. Den geologisk-geotekniska informationen tas fram successivt i förstudien och 

vägutredningen. Schemat skall läsas uppifrån och ned. 

 

 

I efterföljande kapitel redovisas hur den geologiska och geotekniska informationen bör användas i 

vägplaneringen, kapitel 3 "Användning av geologisk och geoteknisk information", och hur informationen kan tas 

fram och redovisas, kapitel 4 "Geologisk/geotekniska undersökningsmetoder" respektive kapitel 5 "Redovisning 

av geologisk/geotekniska information". 

I ”Ordförklaringar” ges förklaring till vissa geologiska och geotekniska termer som förekommer i texten. 
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2. Kravspecifikation för geologisk och geoteknisk 

information i vägplanering 

 

ALLMÄNT OM KVALITET 

Information om berg och jordarter skall användas för bedömning av grundförstärkningsbehov och användbarhet 

som material i bank och överbyggnad samt som underlag för bedömning av omgivningspåverkan i berg, jord och 

grundvatten. I vägplaneringen används översiktliga karteringsmetoder som flygbildstolkning och fältkontroll med 

lätt bärbar fältutrustning. Detta betyder att berg- och jordartsinformationen blir relativt grovt generaliserad. 

Undersökningsresultatets noggrannhet och generalisering skall redovisas. Vid behov av större detaljeringsgrad 

krävs utökad insats med bärbar utrustning eller insatser med konventionella geotekniska - 

fältundersökningsmetoder och geofysiska metoder. 

Exempel på kvalitetsbeskrivning för geobildtolkning visas i BILAGA. 

 

BERG OCH JORDARTER 

Indelning 

Berg och jord skall karteras med avseende på läge och typ. Indelningen skall i första hand anpassas till aktuella 

planeringsfrågor, karteringsmetod, geologi, karteringsskala och andra relevanta faktorer. Exempel på en vanligt 

förekommande indelning visas i TABELL 2. 

För de i denna skrift rekommenderade karttyperna geosignalkarta och georådskarta görs speciella indelningar, se 

TABELL 3a och 3b. 

Noggrannheten i jord arts gränser och jordartsbestämning är beroende av karteringsmetoden. 

Geobildtolkning rekommenderas som lämplig karteringsmetod. 

Bergkartering för t ex bergtunnlar utförs med speciella metoder. 

Vid tunnelobjekt krävs emellertid mer detaljerad kartering i fält än vid jordkartering för bestämning av bl a 

bergart, sprickor och krosszoner. För bestämning av täckande jordlagers mäktighet krävs seismisk undersökning, 

jord-bergsondering eller liknande. 

Blockhalt redovisas med överbeteckning på huvudbeteckningen. 

Ett tunt ytlager som har betydelse för vägprojekteringen bör redovisas som en överbeteckning på 

huvudbeteckningen, t ex tunt ytlager av organisk jord på morän. Med tunt lager menas lager med < 0,5 m tjocklek. 
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Tabell 2. Principiell indelning av berg och jordarter vid geobildtolkning. 

 

HUVUDGRUPPER 
UNDERGRUPPER 

Indelning av jordart Indelning av jordmäktighet 

Berg i dagen och berg täckt av tunt 

jordtäcke (i princip < 0,5 m) 
  

Morän   

Grovsediment (sand, grus och sten) 
Primära isälvsavlagringar  

Svallsediment  

Finsediment (silt och lera) 

Lera Grunda finsediment 

(i princip < 5 m) 

Djupa finsediment  

(i princip> 5 m) 
Silt 

Organisk jord (gyttja och torv) 

 
  

 

Tabell 3a. Exempel på indelning för geosignalkarta. 

BERG OCH JORDARTER GEOTEKNISK KLASSIFICERING 

 Bra mark 

Berg i dagen och berg täckt av tunt jordtäcke 

(i princip < 0,5 m)  

 

Grovsediment (sand, grus och sten) 

 Mycket bra bärighet för bank  

 Skärning ger material 

 Medelgod mark 

Morän  

 

Grunda finsediment 

 I regel bra/mycket bra bärighet för bank 

 Skärningar kan ge schaktnings-/ 

grundvattenproblem.  

 Tjälproblem kan uppstå 

 Risk för dålig mark.  

Djupa finsediment 

 

Organisk jord 

 Sättnings-, bärighets- och 

stabilitetsproblem kan uppstå för bank 

 Grundvattenproblem, flytjord och 

stabilitetsproblem kan uppstå i 

skärningar 
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Tabell 3b. Exempel på indelning tör georådskarta. 

SYMBOL 

SKÄRNING  BANK 
ANVÄNDBARHET AV 

SCHAKTMASSOR 

Råd 
Geofaktor att 

beakta 
Råd 

Geofaktor att 

beakta 
 

Berg eller 

berg täckt av 

tunt 

jordtäcke  

Rött 

Djup vid behov 

av bergmaterial 

Bergkvalitet 

Sprickor 

Släntstabilitet  
Fritt 

val 

Släntstabilitet vid 

branta slänter 

Lämpligt för bank, bär lager 

och förstärkningslager. 

Lämplighet för beläggning 

beror på bergkvalitet 
Grundast möjlig i övriga fall 

Morän  

Blått 

Djup vid behov 

av material 

Bergnivå 

Sammansättning 

Block och sten Yt- 

och grund- vatten  

Flytjord  

Tjäle  

Byggperiod 

Terrasserings- 

arbeten 

Fritt 

val 

Sammansättning 

Block i ytan 

Ytvatten  

Tjäle 

Moränen är i huvudsak 

sandig/siltig.  

Moränen kan troligen endast 

användas som bankmaterial. 

Blockhalt, flytbenägenhet och 

tjälfarlighet måste beaktas. 

Grundast möjlig i övriga fall 

Sand, grus 

Grönt 

Djup vid behov 

av material 

Sammansättning 

Mäktighet 

Grundvattennivå 

Materialkvalitet 

Fritt 

val 
Sammansättning 

Användbarhet främst beroende 

av kornstorleken 
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Tabell 3b. Exempel på indelning för georådskarta. (forts) 

SYMBOL SKÄRNING BANK ANVÄNDBARHET AV 

SCHAKTMASSOR Råd Geofaktor att 

beakta  

Råd Geofaktor att 

beakta 

Grunda 

finsediment 

Gult prickat 

Grundast möjlig  Grundvattennivå 

Släntstabilitet 

Lermäktighet  

Flytjord  

 

Erosion  

Byggperiod 

Terrasserings-

arbeten 

 

Fritt val om lös lera ej 

förekommer 

Sammansättning 

Skjuvhållfasthet 

och lermäktighet 

om lera påträffas. 

Kan användas i bank 

endast om wN < 40 %. 

Särskild utredning om 

dräneringsåtgärder, 

sättningar, stabilitet 

och tjälrisk i bank vid 

detaljprojektering. 

Får ej användas i 

överbyggnad. 

 

Djupa finsediment 

Gult 

 

Grundast 

möjliga 

Släntstabilitet Bankhöjd beror av 

lerans geotekniska 

egenskaper 

och ev åtgärder. 

Sättningar 

Bärighet  

Stabilitet för.  

bank

  

Organisk jord 

Brunt 

Undvik 

skärning 

Grundvattennivå 

Släntstabilitet 

Dränering 

Fritt val vid mycket 

grund organisk jord 

och inkompressibelt 

underlag. 

 

Mäktighet 

Underlagrande 

jordart 

 

Vid större mäktigheter  

krävs normalt någon 

åtgärd. Bankhöjd beror 

på mäktighet och 

underlagrande jordarts 

kompressibilitet 

 

Mäktighet 

Underlagrande 

jordart Sättningar 

Bärighet Åtgärd 
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Berg 

För vägobjekt redovisas berg normalt med en enda beteckning, d v s utan uppdelning i olika bergarter 

eller annan indelning. 

Vid tunnelobjekt krävs normalt uppdelning av bergarterna i bergtekniskt likartade grupper. 

För materialresursändamål görs indelning med hänsyn till bergets användbarhet i väglinjen, se nedan 

under avsnittet Materialresurser. 

Berg i dagen och berg med tunt jordlager räknas till samma grupp. Ett tunt jordlager på berg innebär 

att berget påträffas ytligt i skärningar och det är därför viktigt att redovisa sådana förekomster som 

berg. 

Berggrunden skall i textdelen beskrivas med avseende på bergart, topografi och grov bedömning av 

möjligt materialanvändningsområde skall göras. Geobildtolkningen medger normalt inte någon 

kvalificerad bedömning av berget som materialresurs. Detta kan endast göras genom särskild 

utredning, se avsnittet Materialresurser. 

 

Morän 

Morän utgörs av landisens direkta avlagringar och utgör en blandning av alla kornfraktioner från ler 

till block. Fraktionernas proportioner kan variera så att moränens sammansättning varierar från 

lermorän till stenmorän. Sandig-siltig morän är den vanligast förekommande moräntypen i Sverige. 

Moränen är i de flesta fall avlagrad på berggrunden. Inom vissa områden förekommer dock att morän 

har avsatts ovanpå tidigare avlagrade sediment. I de fall sådan lagerföljd påträffas eller risk för sådan 

lagerföljd finns av geologiska förutsättningar skall detta redovisas tydligt, t ex som anmärkning i 

moränbeteckningen. 

Morän kan sällan underindelas i yt- och bottenmorän eller moräner med olika sammansättning med 

hjälp av de karteringsmetoder som används i vägplaneringsskedena. På moderna geologiska kartor 

redovisas moränens sammansättning på ca 0,5 m djup. Eftersom moränens sammansättning ofta 

varierar i djupled bör indelning i yt- och bottenmorän inte redovisas på geokartor vid vägplanering, 

eftersom risken är stor att informationen blir missvisande. I textdelen skall däremot redovisas all 

intressant information om moränens sammansättning hämtad från geologiska kartor, fältkontroll mm. 

Informationskällornas kvalitet, såsom skala, ålder etc bör anges. 

 

Grovsediment 

Grovsediment utgör de grovkorniga delarna av de geologiska bildningarna rullstensåsar, randdeltan, 

svallavlagringar, älvdeltan och älvsediment. Till grovsedimenten räknas sand, grus och sten, d v s 

grovkorniga jordarter. Blockjord markeras med blocktecken.  

Grovsedimentens karaktär - övervägande sandigt, övervägande stenigt/grusigt eller växlande 

sammansättning - skall om möjligt anges på kartan och/eller i texten. 

Befintliga täkter i grovsediment skall redovisas på kartan. Vid behov kan indelning av täkterna i 

nedlagda och pågående täkter redovisas. 
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Finsediment 

Finsediment utgörs av finkorniga sediment avsatta i hav, sjöar och fjordar. 

Till finsedimenten räknas glacial och postglacial lera och silt. Det är ofta önskvärt att särskilja lera och 

silt eftersom de har olika geotekniska egenskaper. 

Finsedimentens mäktighet har stor betydelse för behovet av grundförstärkning. En grov indelning av 

finsedimentens mäktighet i relativt djupa och relativt grunda lager är därför önskvärd. 

Finsedimentens geotekniska egenskaper kan variera inom vida gränser - detta gäller särskilt för lera. 

De översiktliga undersökningsmetoderna kan endast ge en mycket grov bild av mäktighet och fasthet, 

och det är därför nödvändigt att den översiktliga karteringen successivt kompletteras med 

kvalificerade sonderings-, in situ- och provtagningsmetoder. 

 

Organisk jord (gyttja och torv) 

Organisk jord består av mer eller mindre förmultnade rester från levande organismer. 

Gyttja är sediment som bildats i vatten av växter och vattendjur som tillsammans med mineralpartiklar 

avlagrats på bottnar i hav och sjöar. 

Torv har bildats genom igenväxning av sjöar och vikar, varvid de vissnade växterna avlagrats på 

varandra. Deras fullständiga förmultning förhindrats av lagringen i vatten. 

De organiska jordarna har vanligen dåliga geotekniska egenskaper - låg hållfasthet och stor 

kompressibilitet. Det är därför viktigt att även ange tunna lager med organisk jord. 

I områden med organisk jord skall, förutom utbredning och djup, även underlagrande jordart karteras. 

Det är stor skillnad i de geotekniska förutsättningarna om den organiska jorden ligger på morän eller 

djup lös lera. 

Djupbestämning skall ske med enkel sticksond i representativa punkter. Sondering skall utföras i flera 

punkter inom ett och samma område med organisk jord, speciellt där den organiska jordens utbredning 

är osäker. 

 

TERRASS OCH UNDERGRUND 

Terrassen är underlaget för vägöverbyggnaden och ligger på naturlig jord (undergrund) i skärning och 

packade schaktmassor (underbyggnad) där vägen går på bank. 

I geoutredningen skall de geotekniska förutsättningarna för terrassen redovisas i grova drag. Exempel 

på frågor som behandlas är schaktbarhet, möjlighet/risk för bergsprängning, grundvatten, tjälfarlighet 

och materialets användbarhet som vägmaterial. Vilka frågor som skall redovisas och hur noggrant de 

skall utredas bestäms vid upphandlingen 
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MASSDISPONERING OCH MASSBALANSERING 

Masshanteringen utgör en stor del av den totala vägbyggnadskostnaden. I vägplaneringen fattas beslut 

- främst om korridorval, inplacering av väglinjen och profillinjens nivå - som i stort sett bestämmer 

kommande kostnader för masshanteringen. Möjligheten att få bra vägmaterial i väglinjen är en av flera 

geologisk/geotekniska faktorer som påverkar val av plan- och profilläge. 

Vid massdisponering och massbalansering är det nödvändigt att känna till materialkvaliteter i tänkbara 

skärningsområden. Materialkvaliteter skall därför bestämmas före massbalansering. Eftersom 

materialkvaliteten kan variera inom vida gränser och kvaliteten påverkar vägprojektets ekonomi i hög 

grad skall information om materialkvalitet finnas med som beslutsunderlag i vägplanering. Om bra 

vägmaterial finns i linjen kan djupa jordskärningar och bergskärningar eller bergtunnlar i sådana 

material innebära god ekonomi. Omvänt gäller att skärningar i dåligt vägmaterial kan ge onödiga 

kostnadsökningar. 

Den översiktliga geoutredningen skall grovt redovisa förutsättningarna för användning av det 

geologiska materialet i väglinjen. En särskild grusinventering som täcker minst det område som 

vägplaneringen omfattar skall finnas. Se vidare avsnittet Materialresurser. 

 

GRUNDFÖRSTÄRKNING 

Valet av grundförstärkningsmetod inom områden med lös jord är beroende av aktuell bankhöjd. Den 

totalekonomiskt billigaste metoden för aktuell bankhöjd skall givetvis eftersträvas. 

Grundförstärkningsbehovet och därmed också kostnaderna för dessa kan grovt bedömas om vägens 

profilnivå är någorlunda känd eller kan uppskattas samt att den lösa jordens egenskaper och mäktighet 

är kända i grova drag eller kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Se även 

Grundförstärkningskostnader. 

 

YT- OCH GRUNDVATTEN 

Grundvatten förekommer på varierande djup under markytan som utfyllning i jordens porer och 

sprickor i berggrunden. Grundvattnennivån varierar med tiden beroende på påfyllning och avtappning 

av grundvattenmagasinet. Vid grävning eller borrning under grundvattenytan sipprar grundvattnet 

fram från sidorna och botten och bildar en fri vattenyta i schaktgropen eller borrhålet. I lera kan någon 

fri grundvattenyta ej observeras utan "grundvattennivån" i lera definieras som den trycknivå porvattnet 

i leran har. 

Vid vägbyggnad påverkas grundvattnet av såväl byggnationen som den permanenta väganläggningen. 

Grundvattenförhållandena kan även påverka väg anläggningen ogynnsamt. 

I vägplaneringen är det endast risken för stora grundvattenproblem och påverkan på större brunnar och 

känsliga ytvatten av intresse. Dessa frågor skall identifieras och beskrivas i geoutredningen. 
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MATERIALRESURSER 

Användning av material skall ske med hänsyn till hushållning med icke förnybara naturresurser. Detta 

innebär bl a att rätt materialkvalitet skall användas vid varje tillfälle, d v s att varken högre eller lägre 

kvalitet än vad som krävs skall användas. 

I avsnittet Massdisponering och massbalansering behandlas vägmaterial i väglinjen. Av stor betydelse 

är också att utnyttja möjliga materialresurser vid sidan om väglinjen. Närliggande materialtäkter 

innebär förkortade transporter, vilket innebär såväl miljövinster som mindre kostnad för vägobjektet. 

Som tänkbara vägmaterial skall räknas alla typer av material som klarar tekniska och miljömässiga 

kvalitetskrav. Hit hör naturgrus av olika slag, grova moräner, berg och industriella restprodukter. 

För att kunna planera med hänsyn till materialresurser måste information om dessa finnas. Sådan kan 

fås med hjälp av grusinventering som även skall omfatta berg- och moränmaterial av intresse inom ett 

några mil brett område utanför väglinjen. 

Grusinventering beställs som en separat utredning. Denna skall normalt omfatta redovisning av alla 

kända och tänkbara materialresurser, deras lägen, grovt uppskattade volymer, grov bedömning av 

materialkvalitet och användningsområden. 

 

MILJÖKONSEKVENSER 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall enligt Väglagen (YL) utföras för varje större vägobjekt i 

arbetsplaneskedet. Vägverket har antagit egen MKB-policy, som föreskriver att MKB, utöver 

väglagens krav, även skall utföras i utredningsskedet och bör utföras i vägplaneringsskedet. 

Miljökonsekvensutredningen skall behandla de miljögeofrågor som är aktuella för respektive 

vägobjekt och redovisa dem på karta och i text. 

Följande geologiska och geotekniska miljökonsekvenser (miljögeokonsekvenser) skall beaktas i MKB 

vid vägplanering: 

 Förorening av jord samt yt- och grundvatten  

 Vägdagvattenhantering 

 Nivåförändringar av yt- och grundvattenytor  

 Markvibrationer 

 Hushållning med grusresurser 

 

För att kunna beskriva miljögeokonsekvenserna krävs geologisk och geoteknisk information. En stor 

del av den information som behövs för miljögeobeskrivningen karteras med den "normala" 

geobildtolkningen som utförs för geotekniska ändamål. Vissa kompletterande data kan dock behövas 

och dessa rekommenderas bli undersökta i samband med den normala geokarteringen. 
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3. Användning av geologisk/geoteknisk information 

ALLMÄNT 

De geologiska och geotekniska frågorna i vägbyggnad är, som nämndes i inledningsavsnittet, starkt 

beroende av vägens planläge och profilnivåns läge i förhållande till marknivån och givetvis också av 

de geotekniska förutsättningarna. De geologiska och geotekniska frågeställningarna i vägplanering 

illustreras schematiskt i FIGUR 2. 

För att kunna beakta de geologiska och geotekniska aspekterna på bästa sätt krävs ett nära och 

återkommande samarbete mellan vägplanerare och geolog/geotekniker. I FIGUR 3 och 4 visas 

modeller för hur detta samarbete kan se ut i förstudie- respektive utredningsskedena. Flödesschemana 

skall ses som exempel på hur samarbetet kan utformas. Det viktigaste är att samarbete etableras och att 

de geologisk/geotekniska frågorna behandlas på rätt sätt vid rätt tidpunkt. 

I vägutredningen undersöks normalt flera korridorer och följande projekteringslägen kan förekomma: 

 Väglinje ej inlagd 

 Väglinje inlagd, men ej profil 

 Väglinje med profil inlagd 

 

I utredningsskedet undersöks normalt endast en korridor och följande projekteringslägen kan 

förekomma: 

 Väglinje inlagd, men ej profil 

 Väglinje med profil inlagd 

 

En översikt av hur projekteringsläget styr vilken typ av geologisk/geoteknisk information som skall tas 

fram och hur den kan användas i olika skeden i vägplaneringen visas i TABELL 4. Karttyperna 

geosignalkarta och georådskarta beskrivs närmare i kapitel 5 "Redovisning av geologisk/geoteknisk 

information". 

 

GEOPLANERING I FÖRSTUDIEN 

I förstudien bestäms bl a analysområdets storlek, d v s inom vilka geografiska gränser det är tänkbart 

att vägen kan gå. 

Geologisk/geoteknisk information kan i detta skede utgöra underlag för avgränsning av analysområde. 

Svåra geotekniska förhållanden kan medföra att vissa områden kan slås ut redan i detta skede. Å andra 

sidan kan geologiskt/geotekniskt "attraktiva" marker innebära att hela analysområdet förstoras eller att 

korridorer styrs mot sådana partier. 
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Figur 3. Principiellt flödesschema över geoplanering i förstudieskedet. Observera samarbetet 

mellan väg planerare och geologigeotekniker. Schemat skall ses som en checklista och inte som 

en styrande föreskrift. Hur arbetsgången blir i verkligheten bestäms av aktuella förutsättningar 

och frågeställningar. 

 

Vid inläggning av korridorer och analysen av tänkbara korridorer är geosignalkarta eller liknande ett 

hjälpmedel för styrning av korridorernas läge och grov relativ jämförelse mellan olika korridorer. 

 

GEOPLANERING I VÄG UTREDNINGEN 

I vägutredningsskedet undersöker vägplaneraren möjligheten att genomföra arbetsplan inom ett antal 

alternativa korridorer. Som stöd för utläggningen av korridorer och för undersökningen av möjligheten 

att genomföra arbetsplan kan väglinjer grovt skissas in i terrängen med hjälp av topografisk eller 

ekonomisk karta. 

Vägutredningen resulterar i en korridor utan väglinje där det är möjligt att genomföra arbetsplan. Det 

är viktigt att betona, att den slutliga linjen kan ligga var som helst inom korridoren och att hela 

korridoren sålunda är intresseområde även om en väglinje föreligger. 

I vägutredningsskedet kan stora vinster göras med hjälp av geologisk/geoteknisk information såväl vid 

utläggning av korridorer som vid grovinpassningen av vägens planläge och vid val av korridor. 
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Figur 4. Principiellt flödesschema för geoplanering i vägutredningsskedet. Observera det 

återkommande samarbetet mellan väg planerare och geolog/geotekniker. Schemat skall ses som 

en checklista och inte som en styrande föreskrift. Hur arbetsgången blir i varje projekt bestäms 

av förutsättningar och frågeställningar i det aktuella fallet. 
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Eftersom det i detta skede finns stora möjligheter att påverka profilnivån bör geoinformation användas 

för grov styrning av väglinjens plan- och höjdläge. 

Den geologisk/geotekniska informationen i vägutredningsskedet kan vara av olika detaljeringsgrad 

beroende på vilka problemställningar som skall lösas. Till en början är det ofta tillräckligt med att 

klassa utredningsområdet i geotekniskt bra och dåliga delar samt grov klassning av grus- och 

bergmaterialtillgångar 

Som basinformation skall georådskarta och materialresurskarta eller liknande användas. Vid behov 

görs mer eller mindre detaljerade geotekniska fältundersökningar och bedömningar i kritiska snitt. 

Vägutredningen kan delas upp i två faser där geologisk/geoteknisk information normalt är av stort 

värde: 

l. Utläggning av vägkorridorer 

2. Undersökning av vägkorridorer och val av korridor 

 

1. Utläggning av vägkorridorer 

I vägutredningens inledningsskede när utläggning av vägkorridorer sker lägger planeraren mellan två 

givna punkter ut ett antal vägkorridorer, vars sträckningar utöver samhällsekonomiska faktorer 

huvudsak påverkas av "synliga" faktorer som bebyggelse och annan markanvändning, kommunala 

planer, sjöar och vattendrag, fornminnen, naturvårdsområden, topografi etc. 

En grov bedömning av de "osynliga" geologiska och geotekniska aspekterna skall göras redan i detta 

skede. Det geologiska/geotekniska bedömningsunderlaget kan bestå av 

 Utvärderad geologisk karta  

 Geosignalkarta 

 Annan liknande information 

 

Sådan information kan innebära avsevärda besparingar genom att geotekniskt svåra och 

kostnadskrävande partier kan undvikas eller att mark med bra bärighet och/eller goda materialresurser 

utnyttjas. 

 

2. Undersökning av vägkorridorer och val av korridor 

Vid värderingen av korridorerna för val "bästa" korridor skall de geologiska och geotekniska 

aspekterna beaktas. 

Geoinsatsen i vägutredningsskedet bör ha omfattning enligt TABELL 4. 
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Tabell 4. Geologisk och geoteknisk information och dess användning vid värdering av väg korridorer 

och väglinjer vid vägplanering. 

SKEDE 
PLANE- 

RINGS- 

LÄGE 

GEOLOGISK/ 

GEOTEKNISK 

INFORMATION 

ANVÄNDNING AV GEOLOGISK/ 

GEOTEKNISK INFORMATION Huvud- 

indelning 

Under- 

indelning 

VÄG- 

PLANE- 

RING 

Förstudie 

Skall alltid 

utföras 

Område alt 

tänkbara 

korridorer 

Grov geologisk/ 

/geoteknisk översikt, 

typ enkel 

geosignalkarta 

 Identifiering av större geotekniska 

problemområden 

 Identifiering av större materialresurser 

 Grov uppskattning av förstärkningskostnader 

Väg-

utredning 

Kan 

utelämnas i 

en del fall 

Korridorer 

utan väglinjer 

Geosignalkarta  

Flygbilder skala  

1:30 000 

 Styrning av väglinjers planlägen m h t 

geotekniska förutsättningar  

 Ger underlag för var geoundersökningar bör 

utföras  

 Ger grov uppfattning om relativ geokostnad 

(precisionen beror bl a på hur väl vägprofilen 

bedömts) 

Georådskarta  

Flygbilder skala  

1:30 000 

 Styrning av väglinjers plan- och profillägen 

 Ger grov uppfattning om relativ 

 geokostnad (precisionen beror bl a på hur väl 

vägprofilen bedömts) 

 Ger underlag för var geoundersökningar bör 

utföras 

Korridorer 

med grovt 

inlagda 

väglinjer utan 

profil 

Georådskarta 

Flygbilder i skala  

1:30 000 

 Styrning av väglinjers planlägen m h t 

 geologiska och geotekniska förutsättningar 

 Ger underlag rör var geoundersökningar bör 

utföras 

 Ger grov uppfattning om relativ geokostnad 

(precisionen beror bl a på 

 hur väl vägprofilen bedömts) 

Korridor med 

våglinje 

utanprofil 

Georådskarta 

Flygbilder skala  

> 1:30 000 

D:o som ovan men med större detaljerings grad och 

noggrannhet beroende på mer detaljerad information. 

Korridorer 

med grovt 

inlagda 

väglinjer med 

profil 

Georådskarta med 

geokalkyl 

Flygbilder skala  

1:30 000 

 Styrning av väglinjers planlägen m h t 

 geologiska och geotekniska förutsättningar 

 Ger underlag för var geoundersökningar bör 

utföras 

 Ger grov uppfattning om absolut geokostnad 

VÄG- 

PROJEK-

TERING 

Arbets-

plan 

Skall alltid 

utföras 

Korridor med 

våglinje och 

profil 

Georådskarta med 

geokalkyl 

Flygbilder skala  

> 1:30 000 

D:o som ovan men med större detaljeringsgrad och 

noggrannhet beroende på mer detaljerad information. 

Bygg-

handling 

Skall alltid 

utföras 

 
Ingen geoplanering 

utförs i detta skede 
Ingen geoplanering utförs i detta skede 
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GEOPLANERING I ARBETSPLANESKEDETS FÖRSTA FAS VAL AV VÄGLINJE 

I arbetsplaneskedets första fas prövas olika väglinjer inom den i vägutredningen valda korridoren med 

syfte att välja en slutlig linje, FIGUR 5. I korridoren inpassas en eller flera väglinjer, som skall 

undersökas i syfte att finna det optimala plan- och profilläget för vägen. Goda möjligheter till 

ekonomiska och miljömässiga vinster finns normalt vid jämförelsen mellan olika linjer och vid 

detaljinpassningen av vägens planläge och profil. 

Det geologisk/geotekniska underlaget i arbetsplaneskedets första fas skall ha större noggrannhet och 

detaljeringsgrad än i vägutredningsskedet. Det är geokarta av typ georådskarta som skall användas i 

likhet med vägutredningsskedet. Georådskartan för arbetsplaneskedets första fas skall emellertid vara 

mer detaljerad, t ex genom tolkning av låghöjdsflygbilder och mer detaljerad fältkontroll, jämfört med 

georådskartan för vägutredningen. 

Arbetsplaneskedet kan även börja utan att vägutredning skett, t ex om vägens läge är givet efter 

förstudien. I detta fall är normalt inte geoplanering aktuellt. Geoinsatsen i arbetsplaneskedet bör ha 

omfattning enligt TABELL 4. 

 

EXEMPEL PÅ PLANERINGSÅTGÄRDER MOT GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA 

PROBLEM 

De "geologiska och geotekniska vinsterna" kan göras på olika sätt genom val av planläge och 

profilhöjd med hänsyn till geologiska och geotekniska förutsättningar. Omvänt gäller att problem och 

kostnader ökar om planläge och profilnivå blir ogynnsamma i förhållande till geoförutsättningarna. 

Nedan ges exempel på hur problem och kostnader kan minskas eller undvikas. Exempel på negativa 

effekter visas också. 

 

Vid styrning av planläge och val av korridor 

Undvik geologiskt och geotekniskt kostsamma områden som medför . stora sättningar 

 skredrisk 

 risk för kraftig erosion förorsakad av grundvatten eller ytvatten 

 höga schaktkostnader 

 dåligt material eller brist på material 

 stor tjällyftning 

 stora problem med jordflytning 

 stora negativa miljökonsekvenser 

 

Utnyttja geologiskt och geotekniskt billiga områden 

 fast mark (berg, morän, grus, sand, lera och silt av torrskorpekaraktär) 

 mark med låg blockhalt 

 väl dränerad mark 

 god tillgång på bra material 

 små eller inga miljöeffekter 
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Figur 5. Principiellt flödesschema över geoplanering vid val av linje i arbetsplaneskedet. 

Observera det återkommande samarbetet mellan väg planerare och geolog/geotekniker. 

Schemat skall ses som en checklista och inte som en styrande föreskrift. Den verkliga 

arbetsgången bestäms av förutsättningar och frågeställningar i det aktuella fallet. 
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Undvik mark med 

 jordartsgränser som förekommer i vägens längdled och olika jordegenskaper ger ojämna 

rörelser 

 snabbt varierande jorddjup som orsakar problem 

 hög grundvattenyta 

 

Vid inläggning av vägprofil 

Sänkning av bankhöjd kan 

 minska eller eliminera sättningar i sättningsbenägen jord 

 minska problem med bärighet och skredrisk i lös ler- och siltjord 

 

Höjning av bankhöjd kan 

 minska eller eliminera sättningar vid grunda sättningsbenägna jordlager (lös lera, torv och 

gyttja) genom sammanpressning av jordlagren eller nedpressning av banken genom jordlagren 

 minska eller eliminera tjällyftning 

 (öka sättningsproblematiken i sättningsbenägen jord - negativ effekt) 

 (öka risken för bärighetsbrott och skredrisk i ler- och siltjord - negativ effekt) 

 

Minskning av skärningsdjup kan 

 minska schaktproblem i svårschaktad jord 

 minska eller eliminera volymen av dåligt material där sådant förekommer och icke önskvärd 

sprängning där berget ligger nära markytan 

 minska eller eliminera grundvattenproblem i skärningar 

 minska eller eliminera sänkning av grundvattennivån i omgivande mark 

 minska eller eliminera tjällyftning om man kan undvika att terrassen inte når ned i tjälfarlig 

jord under icke-tjälfarlig jord 

 

Ökning av skärningsdjup kan 

 öka materialvolym där bra material förekommer i skärning 

 minska eller eliminera tjällyftning där icke-tjälfarlig jord förekommer under tjälfarlig jord och 

det är möjligt att lägga terrassen i den icke-tälfarliga jorden 

 (öka schaktningsproblem - negativ effekt) 

 (öka grundvattenproblem i skärningar - negativ effekt) 

 (sänka grundvattennivån i omgivande mark - negativ effekt) 
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4. Geologiska/geotekniska undersökningsmetoder 

ALLMÄNT 

Geologisk/geotekniska undersökningar i vägplanering berör stora arealer och därför måste 

undersökningsmetoderna ha låg kostnad per ytenhet. Geobildtolkning är lämplig undersökningsmetod 

vid vägplanering. 

 

I TABELL 5 redovisas ett schema över vilka undersökningsmetoder som rekommenderas för kartering 

och undersökning av olika geologiska och geotekniska förhållanden samt lämplig karttyp för 

redovisning. 

 

GEOBILDTOLKNING 

I vägplaneringsskedena är det vanligt att stora arealer skall undersökas och det är därför inte möjligt av 

bl a kostnadsskäl att använda konventionell undersökningsteknik med punktvisa insatser för 

kartläggning av de geologiska och geotekniska förhållandena. 

Geobildtolkning (geologisk/geoteknisk flygbildstolkning) är en yttäckande karteringsmetod som är 

speciellt framtagen för geologisk/geoteknisk kartläggning av stora arealer. Metoden är beskriven i 

litteraturen, t ex "Flygbildstolkning för jordartsbestämning" av U. Kihlblom (1970), "Geoteknisk 

flygbildstolkning. En undersökning av metodens tillförlitlighet" av L Viberg (1972) och "Lärobok i 

geobildtolkning" av L Viberg (1991). 

Geobildtolkning är en metod att översiktligt kartera  

 geologisk/geotekniska förhållanden 

 materialresurser 

 miljögeofaktorer 

 

Geobildtolkningen inriktas mot det tema eller de teman som är aktuella. Se vidare TABELL 3a och b. 

Geobildtolkning är en karteringsmetod som består av flera moment, nämligen 

 inventering av befintligt material av intresse (t ex geologiska kartor, tidigare geotekniska 

undersökningar) 

 flygbildstolkning i stereoskop 

 fältkontroll omfattande okulärbesiktning och borrning med lätt bärbar utrustning (sondering, 

provtagning av störda prover, vingsondering) 

 redovisning på karta och i text 

 

Resultatets tillförlitlighet och noggrannhet beror av flera faktorer, varav främst bör nämnas terrängens 

geologiska komplexitet, tolkarens skicklighet, flygbildernas kvalitet (skala, årstid för fotografering, 

kontrast och skärpa) och fältkontrollens omfattning. 
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Tabell 5. Schema över vilka geologiska/geotekniska förhållanden som skall utredas i vägplanering och 

rekommenderade undersökningsmetoder och redovisningssätt. 

GEOLOGISKA OCH 

GEOTEKNISKA 

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL 

UTREDAS 

LÄMPLIG 

UNDERSÖKNINGSMETOD 

 

REDOVISNING 

Kartering av berg och jordarter 

 

Geobildtolkning Geosignalkarta  

Georådskarta  

Grov bedömning av bärighet och 

sättningsbenägenhet 

Geobildtolkning. 

I vissa fall krävs uppgifter utöver vad 

geobildtolkning ger – undersökning med 

lätt vingsond eller konventionella 

metoder allt efter kvalitetskrav. 

(Geosignalkarta)  

Georådskarta  

Text 

Grov bedömning av områden som 

erfordrar grundförstärkningsåtgärder 

 

Geobildtolkning. 

I vissa fall krävs uppgifter utöver vad 

geobildtolkning ger undersökning med 

lätt vingsond eller konventionella 

metoder allt efter kvalitetskrav. 

(Geosignalkarta)  

Georådskarta 

Text 

 

Grov bedömning av schaktbarhet och 

tjälfarlighet 

Kan normalt grundas på uppgifter från 

geobildtolkning. Ytterligare 

undersökning kan erfordras beroende på 

kvalitetskrav. 

(Geosignalkarta)  

Georådskarta  

Text 

Materialförekomster 

Lokalisering av större grusfyndigheter 

inom vägkorridorer och deras 

närområde 

 

Geobildtolkning inriktad mot naturgrus, 

grov morän och berg i dagen. 

 

Materialresurskarta 

 

Berg lämpligt för framställning av 

högkvalitativt vägmaterial 

 

Geobildtolkning kompletterad med 

översiktlig bergkvalitetsundersökning 

Bergmaterialkarta (kan ingå som del i 

materialremiskarta) 

Miljökonsekvenser 

Risk för föroreningar av jord, yt- och 

grundvatten 

Särskild geohydrologisk utredning krävs Karta  

Text 

Risk för sänkning/höjning av yt- och 

grundvattennivå med besvärande 

konsekvenser 

 

D:o 

 

D:o 

 

 

Risk för besvärande eller skadliga 

markvibrationer 

Text 

 

D:o 

 

Hushållning med naturgrus Geobildtolkning inriktad mot 

materialresurser (inventering av 

naturgrus, grov morän och berg) 

Materialresurskarta Text 

Grundläggnings- och grund förstärkningskostnad 

Uppskattning av kostnader för 

grundläggning och grund 

förstärkningsåtgärder 

Beroende på noggrannhetskrav krävs 

uppgifter utöver vad geobildtolkning ger 

- undersökning med lätt vingsond eller 

konventionella metoder. 

Text 

 

Översiktlig geokalkyl för storbroar D:o Text 
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Med hänsyn till risken för subjektiva inslag vid geobildtolkning är det viktigt att vid beställning av 

geobildtolkning krav ställs på utförandet för att minska det subjektiva inslaget så mycket som möjligt. 

Som stöd vid beställning av geobildtolkning kan "Kravspecifikation för utförande av geobildtolkning" 

enligt BILAGA användas. 

Vid den fältkontroll som utförs i samband med geobildtolkningen används lätt bärbar fältutrustning 

som omfattar sticksondering, skruvborr för upptagning av störda jordprover, vingsondering för 

bestämning av skjuvhållfasthet i lera och kolvborr för upptagning av "ostörda" prover. 

Geobildtolkningsmetoden ger i första hand information om ytlager. Där så är möjligt visas det 

geotekniskt mest betydelsefulla lagret, t ex där djup lera är överlagrad av ett tunt sandlager visas den 

djupa leran. Djupinformation förekommer punktvis i borrhål. 

Det är viktigt att geobildtolkningen vid behov kompletteras med bestämningar av jordlager och deras 

geotekniska egenskaper. Därvid utnyttjas gängse geotekniska fältundersökningsmetoder. För 

bestämning av jordlagerföljd i fastmark inklusive bergnivåkartering ger geofysiska metoder en 

helhetsbild. Geobildtolkning kompletterad med ovannämnda undersökningar ger en mycket god 

översiktlig bild av de geotekniska förhållandena som är tillräcklig för många vägplaneringsfall. 

 

MATERIALINVENTERING 

Vid den "normala" geobildtolkningen i vägplaneringen erhålls en översiktlig bild av 

vägmaterialtillgångarna inom de undersökta korridorerna. I vissa lägen kan detta vara tillräckligt, men 

oftast - och speciellt i senare skeden av vägplaneringen - krävs mer information om material-

tillgångarnas lägen, volymer, kvalitet och användbarhet än vad som ges med den normala 

geobildtolkningen. Intresseområde när det gäller materialfyndigheter kan sträcka sig långt utanför 

aktuella vägkorridorer. 

Materialinventeringen utförs som en särskild undersökning. Material som kan komma i fråga är 

naturgrus, grov morän och berg. I speciella fall kan det även vara aktuellt att inventera alternativa 

material. 

Materialinventeringen utförs med hjälp av geobildtolkning. Materialtillgångarna inventeras med stöd 

av befintliga kartor och undersökningar, flygbildstolkning och fältkontroll. Vid flygbildstolkningen 

lokaliseras potentiellt intressanta platser som fältkontrolleras. Vid fältkontrollen bestäms materialtyp, 

görs en uppskattning av volymer och kvalitet samt en preliminär bedömning av materialens 

användbarhet för vägbyggnad. Fyndigheter av fortsatt intresse skall undersökas närmare med t ex 

provtagning, volymbestämning och laboratorieundersökningar. 

För inventering av grov morän har en särskild karteringsmetod utvecklats, Johansson & Enkell (1980) 

och Viberg (1984). 

Materialtillgångarna redovisas på materialresurskartor 
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GEOTEKNISKA OCH GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGAR 

Allt efter behov skall geobildtolkningen kompletteras/efterföljas med konventionella geotekniska 

undersökningar. I mark där geotekniska problem kan förväntas krävs normalt geoteknisk utredning 

omfattande fält- och laboratorieundersökningar och i vissa fall geofysiska undersökningar samt 

erforderlig beräkning/bedömning och rekommendationer. 

I lösmark (lera, silt och organisk jord) är jordlagerföljd, jordens mäktighet, kompressions- och 

hållfasthetsegenskaper vanligen av intresse att undersöka. Grundvatten- och portrycksnivåer och deras 

tidsvariationer är normalt nödvändiga att bestämma. 

I fastmark är jordlagerföljd, djup till berg, blockhalt, tjälfarlighet, materials användbarhet som 

vägmaterial, grundvattennivåer och deras tidsvariationer exempel på uppgifter som kan vara av 

intresse att undersöka. 
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5. Redovisning av geologisk/geoteknisk information 

ALLMÄNT 

I vägplaneringen skall den geologisk/geotekniska informationen anpassas till användarnas behov. 

Detta innebär att de geologiska och geotekniska förutsättningarna och konsekvenserna för 

vägprojekteringen skall beskrivas på kartor och i text så långt det är möjligt. 

Det dock inte möjligt att i ett dokument behandla alla geologisk/geotekniska frågeställningar som kan 

bli aktuella i ett vägobjekt. Det är därför nödvändigt med återkommande kontakter mellan planerare 

och geolog/geotekniker för diskussion och lösning av uppkommande frågor. Kompletterande 

geoundersökningar kan härvid behöva utföras, som nämnts ovan. Geologisk/geotekniska kartor utgör 

ett grundläggande stöd för diskussioner och för planering av kompletterande undersökningar. (Jfr 

FIGUR 2) 

Den geologiska och geotekniska informationen kan utformas på olika sätt. Olika typer av kartor kan 

användas som stöd vid behandling av geologiska och geotekniska frågor i vägplanering. Det är 

nödvändigt att kartorna utformas på ett sådant sätt att informationen blir förståelig även för icke- 

geolog/geotekniker. Nedan redovisas några exempel på hur geologisk/geoteknisk information kan se 

ut i vägplanering. 

 geologisk karta 

 geosignalkarta 

 georådskarta 

 materialresurskarta  

 MKB-Geo 

 geosektioner 

 geokalkyl 

 

En översikt av hur de olika kartorna och hjälpmedlen kan tas fram visas i FIGUR 6 och 7. 

 

GEOLOGISK KARTA 

Geologiska kartor finns för hela landet utgivna av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Inom 

relativt stora delar är dock kartmaterialet av äldre datum och finns endast i små skalor (l:100000-1:250 

000). För södra Sverige är tillgången på kartor l:50 000 god (SGU serie Aa och Ae). 

För en lekman kan det vara svårt att tillgodogöra sig all information på geologiska kartor. Risk för 

felaktig tolkning finns också. För att kunna utnyttja kartorna på rätt sätt krävs kunskaper i geologi. 

Användning och analys av geologiska kartor är en snabb och billig metod att få en första översiktlig 

bild av geoförhållandena och kan användas i t ex följande situationer: 

 Vid utläggning av vägkorridorer 

 Vid mindre vägprojekt där de geologiska och geotekniska förhållandena är enkla 
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Figur 6. Översikt av geologiska och geotekniska undersökningsmetoder och hjälpmedel för 

geoplanering i förstudieskedet. 

 

 

Figur 7. Översikt av geologiska och geotekniska metoder och hjälpmedel för geoplanering i 

vägutredningsskedet. 
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GEOSIGNALKARTA 

En s k geosignalkarta är en relativt grovt generaliserad geokarta, som t ex kan redovisa bra, medelbra 

och dålig mark, TABELL 3a, samt grovt visa materialresurser, se FIGUR 6. Indelningen baserar sig på 

någon geologisk eller geoteknisk egenskap, normalt markens bärighet. Kunskap om jordarternas 

fördelning behövs för framställning av kartan, men eftersom flera jordarter kan ingå i samma klass 

förenklas karteringen. 

Geosignalkartan består av kartan och en beteckningsruta med information till projektören om varje 

klass. 

Geosignalkartan är främst avsedd att användas som stöd vid inläggning av vägars planlägen och är 

därför i första hand användbar för vägplanering (förstudie och vägutredning). 

Geosignalkartan framställs lämpligen med geobildtolkning (flygbilds skala normalt i skala 1:30 000). 

Exempel på geosignalkarta (originalskala 1:50 000) visas i FIGUR 8. 

 

GEORÅDSKARTA 

En s k georådsk0arta är en geotekniskt inriktad jordartskarta som med hjälp av schema ger "råd" till 

projektören angående geologiska och geotekniska möjligheter och begränsningar samt de olika 

geologiska materialens användbarhet, se TABELL 3b och FIGUR 7. Råden är uppdelade på skärning 

och bank för varje jordart. Råd ges också om vilka geologiska och geotekniska faktorer som kan 

behöva undersökas i det fortsatta projekteringsarbetet. 

Georådskartan består av jordartskartan och schemat med geologiska och geotekniska råd till 

projektören. 

Georådskartan är avsedd att användas som stöd vid inläggning av vägars plan- och profillägen. 

Georådskartan framställs genom geobildtolkning (flygbilder normalt i större skala än 1:30 000). 

Exempel på georådskarta (originalskala 1:10 000) visas i FIGUR 9. 

 

MATERIALRESURSKARTA 

Materialresurskarta är en karta som redovisar olika typer av vägmaterialresurser. Kartan kan se ut på 

olika sätt beroende på tillgång på vägmaterial och projekteringsskede. 

 

GEOSEKTIONER 

Som ett komplement till ovannämnda kartor kan schematiska sektioner över jordlager upprättas. 

Sådana sektioner ger ytterligare information om terrängens geologiska uppbyggnad och ökar 

förståelsen för de geologiska och geotekniska frågorna. Redovisade sektioner skall förses med text 

angående noggrannhet och användningsområde för att undvika att de används på fel sätt. 
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GEOKALKYL 

En väsentlig del av beslutsunderlaget i vägplanering är beräknade byggnas- och driftskostnader. 

Eftersom vägbyggnad i hög grad utgörs av arbeten i och med jord och berg är tillförlitliga 

kostnadsberäkningar av t ex grusmaterial, schakt- och fyllningsarbeten, grundläggning och 

grundförstärkningsarbeten av avgörande betydelse vid olika val och utformningar i vägplaneringen. 

Kostnadsberäkningarnas tillförlitlighet är helt beroende på tillförlitligheten i den geologiska och 

geotekniska informationen. Noggrannheten i kostnadsberäkningar ökar med ökande information om 

geologi och geotekniska egenskaper. 

Såväl översiktliga som detaljerade kostnadsberäkningsmetoder finns. Uppskattning av kostnader för 

grundförstärkningsåtgärder kan göras med hjälp av relativt översiktlig information av erfaren 

geologi/geotekniker. 

Vid kostnadsberäkningar skall beräkningsförutsättningarna redovisas. 
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Figur 8. Exempel på geosignalkarta. 

 



34 
 

 

 

 

Figur 9. Exempel på georådskarta. 
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6. Ordförklaringar 

  

Miljögeokonsekvens Miljökonsekvens som är förknippad med geologiska eller geotekniska faktorer 

 

Geoplanering Användning av geologisk och geoteknisk information i vägplanering 

 

Georådskarta Geologisk/geoteknisk karta som visar geologiska och geotekniska förutsättningar 

för vägbyggnad, t ex med hjälp av jordarter med tillhörande schema med råd till 

projektören. 

 

Geosignalkarta Geologisk/geoteknisk karta som visar markens möjligheter och begränsningar för 

vägbyggnad, klassad efter någon geoegenskap, t ex bra, medelgod och dålig 

bärighet. 

 

Geobildtolkning Geologisk/geoteknisk flygbildstolkning omfattande inventering av befintliga 

undersökningar, tolkning av flygbilder i stereoskop, fältkontroll och redovisning. 

 

Geologi Läran om jordlagers och berggrunds bildning och förekomst. 

 

Geoteknik Läran om jords och bergs tekniska egenskaper och hur dessa utnyttjas i olika skeden 

i samhällsplanering, projektering, byggande och drift. 

 

Lätt (geoteknisk) 

fältutrustning 

Fältutrustning bärbar för en person och kan omfatta sticksond, skruvborr, vingsond 

och kolvborr. 

 

Konventionell 

(geoteknisk) 

fältutrustning 

 

Fältutrustning som används vid geotekniska undersökningar. Handhavande av 

utrustningen kräver två personer numera används så gott som alltid bandvagn. 

 

 

Planeringsläge 

 

Avser hur långt vägplaneringen kommit med avseende på inläggning av vägens 

planläge och profilnivå. 
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BILAGA 

Kravspecifikation för geobildtolkning 

 
Innehåll 

 Definition 

 Syfte 

 Allmänt 

 Inventering 

 Flygbildstolkning 

 Fältkontroll 

 Redovisning 

 Geobildtolkningens karaktär  

 Indelning av jord och berg 

 Utlåtandets innehåll 

 

DEFINITION 

Geobildtolkning (förkortning av geologisk-geoteknisk flygbildstolkning) är en metod att översiktligt 

kartera geologisk-geotekniska förhållanden (inom främst stora arealer). Geobildtolkning består av 4 

moment: inventering, flygbildstolkning, fältkontroll och redovisning. 

 

SYFTE 

Geobildtolkning är en allmänt förekommande metod vid geologisk-geoteknisk kartering för 

samhällsplanering. Många geokonsulter i Sverige tillämpar metoden. 

Eftersom metoden innehåller subjektiva inslag och resultatets såväl innehåll som kvalitet är 

beroende av flera faktorer är det angeläget att metodens olika moment specificeras med avseende 

på utförande så att karteringsresultatets innehåll, kvalitet och noggrannhet blir det avsedda 

oberoende av vem som utför karteringen. Specifikationen vänder sig både till geobildtolkare och 

beställare. Geobildtolkaren får riktlinjer både vad gäller anbudsgivning och utförande. Beställaren får 

underlag för upprättande av anbudsförfrågan/upphandling. 

Det är omöjligt att föreskriva ett enda utförande som passar alla geobildtolkningsprojekt. Därför 

utgör föreliggande specifikationer krav som gäller för normal verksamhet. 

De subjektiva inslagen vid geobildtolkning innebär latenta risker för felkarteringar, varför ytterligare 

ett motiv för denna specifikation är att förhindra att metoden kommer i vanrykte på grund av 

felaktigt utförande. 
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ALLMÄNT 

Geobildtolkning skall alltid innehålla samtliga 4 moment. Om något moment inte utförs skall detta 

motiveras i varje särskilt fall. 

Beställaren skall kräva att anbudet ges på samtliga moment för att anbuden skall kunna värderas på 

rätt sätt. En uppdelning i olika moment med separat pris på varje moment är dock inte önskvärd. 

 

INVENTERING 

Inventeringen skall omfatta inventering av aktuella allmänna, av SGU publicerade, geologiska kartor 

med beskrivningar, främst jordartskartor, men även specialkartor typ karta över HK. Befintliga 

geotekniska undersökningar inventeras i aktuella geoarkiv samt SGI:s geodatabank. 

Det kan även vara lämpligt att inventera SGU:s brunns arkiv, specialundersökningar (bl a SGU serie C) 

och allmänna kartor främst de ekonomiska och topografiska kartorna. Det inventerade materialet 

studeras och används vid flygbildstolkningen som stöd. Inventering av flygbilder görs enklast på 

Lantmäteriverkets stråköversikt för flygfotografering. Om beställaren tillhandahåller lämpliga 

flygbilder behövs ingen flygbildsinventering. Flygbildstyp, -skala, kvalitet, fotograferingsdatum 

påverkar informationen på flygbilderna. Färg- och IR-färgbilder fotograferade tidigt på våren ger 

bästa informationen. 

 

FLYGBILDSTOLKNING 

Flygbildstolkningen skall utföras av person med geologiska/geotekniska kunskaper. Tolkaren skall ha 

god erfarenhet av geologisk-geoteknisk flygbildstolkning. 

Tolkningen utförs i stereoskop med minst 2 förstoringsgrader. 

 

FÄLTKONTROLL 

Flygbildstolkningen skall alltid följas av fältkontroll. Den är avgörande för resultatets kvalitet. 

Fältkontrollen omfattar okulärbesiktning och provgropar/borrning och skall utföras av tolkaren. 

Fältkontroll skall utföras under snöfria förhållanden. Detta skall beaktas vid beställning av 

geobildtolkning. 

Principen för fältkontrollen är att tolkningen kontrolleras i ett antal punkter som bestäms vid 

tolkningen. Fältkontrollens omfattning beror på undersökningsområdets tolkbarhet och under-

sökningens syfte. Tolkbarheten inom ett och samma undersökningsområde varierar normalt från god 

till dålig. Tolkaren skall planera fältkontrollen med hänsyn till både tolkbarhet och geotekniska 

frågeställningar. 

Okulärbesiktningen omfattar på markytan synliga företeelser t ex berghällar, blockhalt, synliga 

jordartsgränser, skärningar, vegetation, vattenytor, dräneringsriktning samt mänsklig aktivitet av 

intresse mm. 
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Utrustning för fältkontroll bör minst bestå av spade och någon form av bärbar sonderingsutrustning. 

Helst bör också möjlighet till provtagning på litet större djup finnas. 

Resultat av okulärbesiktning, sondering och provtagning dokumenteras. 

Fältkontrollens omfattning påverkas av använd berg/jord-indelning. Kartering av tunna lerlager och 

genomgående torrskorpa skall kontrolleras genom djupbestämning i representativa punkter. 

Vid indelning av lösjordsområden i fasthet och mäktighet krävs kontroll i en omfattning som 

motsvarar uppställda kvalitetskrav. 

 

REDOVISNING 

Resultat från inventering, flygbildstolkning och fältkontroll redovisas i lämplig omfattning på karta. 

Metod för överföring av tolkningsresultat till karta skall anges. 

Följande flygbildsdata skall anges: typ, skala, fotograferingsdatum, kvalitet (flygbildsbeställaren och 

LMV har dessa data). 

Provgropar och borrpunkter från inventering och fältkontroll skall redovisas på kartan eller i tabell. 

Om stor mängd befintliga borrhål finns görs lämpligen generalisering eller redovisning av 

representativa borrhål. 

Kartan skall förses med text som redogör för kartans innehåll och kvalitet. Dessutom skall även 

kartans användningsområden och begränsningar anges. 

Redovisning skall utföras med beteckningar och symboler enligt SGF:s beteckningsblad 1-6. Kartor 

utförs med färg- eller rasterbeteckningar. 

 

GEOBILDTOLKNINGENS KARAKTÄR 

Geobildtolkning är en översiktligt karteringsmetod av geologiska - geotekniska förhållanden. Det är i 

första hand de ytliga förhållandena som karteras. Inom lerområden kan under vissa förhållanden 

lerlagrens relativa djup (grunt - mäktigt) karteras. 

Normalt varierar resultatets noggrannhet inom ett undersökningsområde p g a undersökningens 

översiktliga karaktär och de naturliga variationerna i geologin. Att åstadkomma en helt korrekt karta 

över en större yta är i praktiken omöjligt även med stora fältinsatser. En geokarta är alltid 

generaliserad i större eller mindre grad. 

I en del fall är det av större intresse att redovisa ett underliggande lager i stället för det översta lagret 

även om detta är mäktigare än 0,5 m. Ex l m sand på lös mäktig lera. 

Avvikelser från principen att redovisa endast det ytliga lagret skall särskilt anges i beteckning på karta 

och i text. 
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Generaliseringsgraden och noggrannheten skall beskrivas inte enbart generellt utan där så är möjligt 

med hänvisning till olika delar av undersökningsområdet. 

Generalisering kan behöva göras av i princip 2 skäl. 

l. Svårkarterat område (t ex tät skog). 

2. Många små ytor som inte kan reproduceras på grund av redovisningsskalan. 

 

I båda fallen är det oftast fråga om s k mosaikmark med snabb växling mellan olika ytor. 

Exempel på generaliseringar 

 Berg med små ytor av morän 

 Morän med små svårkarterade berghällar 

 Lera med små berg-/moränholmar 

 Morän med små ytor av lera 

 

INDELNING AV JORD OCH BERG 

Indelningen skall i största möjliga utsträckning anpassas till syftet med undersökningen. Grupp-

indelningen är emellertid också beroende av metodens möjligheter att särskilja grupperna med 

tillräcklig noggrannhet. 

Exempel på indelningar 

Exempel 1 

 Berg (inkl 0,5 m jordtäcke) 

 Morän 

 Grovsediment (sand, grus) 

 Finsediment (lera, silt) 

 Organisk jord 

 

Exempel 2 

 Berg (inkl 0,5 m jordtäcke) 

 Morän 

 Grovsediment 

 Grunda finsediment 

 Mäktiga finsediment 

 Organisk jord 
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Exempel 3 

 Berg (inkl 0,5 m jordtäcke) 

 Morän 

 Grovsediment 

 Fasta finsediment 

 Lösa finsediment 

 Organisk jord 

 

Exempel 4 

 Fastmark 

 Lösjordsmark 

 

UTLÅTANDETS INNEHÅLL 

Innehållet varierar med uppdragets art, men bör i princip ha följande innehåll: 

 Uppdragets syfte och omfattning 

 Metodik och noggrannhet (lämpligen i bilaga) 

 Underlag (flygbilder, kartor, litteratur, befintliga undersökningar) (lämpligen i bilaga) 

 Utförda undersökningar 

 Indelning av jord och berg 

 Undersökningsområdets topografi och geologi 

 Geotekniska och geohydrologiska förhållanden 

 Rekommendationer och synpunkter 

 Resultatets användning 

 Behov av fortsatta undersökningar 



 
 

 


