
 

 

Jordlagerföljden i Höjeådalen utifrån 

nya borrningar 

Oskar Sundberg 
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, 

kandidatarbete, nr 624 
(15 hp/ECTS credits)  

Geologiska institutionen  

Lunds universitet 
2021 



 

 



 

 

Jordlagerföljden i Höjeådalen utifrån 
nya borrningar 

Kandidatarbete 
Oskar Sundberg 

 

Geologiska institutionen 
Lunds universitet 

2021 



 

 

Innehåll  

1  Introduktion ....................................................................................................................................................... 7 

2  Bakgrund ............................................................................................................................................................ 7 

 2.1  Tidigare modell  7 

 2.2  Områdesbeskrivning 8 

 2.3  Weichselistiden i Skåne 8 

 2.4  Skånes olika moräner  9 

  2.4.1  Höjeådalens moräner  9 

 2.5 Isälvssediment 9 

 2.6  Issjösediment och ishavsavlagringar  9 

 2.7  Geologiska modeller och arbetsmetodik  10 

3  Metodik och data  ............................................................................................................................................. 10 

 3.1  Sammanställning och profilriktning  10 

 3.2  Generalisering och datakvalitet  11 

 3.3  Profilframställning och teckenförklaring 11 

4  Resultat ............................................................................................................................................................. 12 

 4.1  Sammanställning av data 12 

  4.1.1  SGU:s databas 12 

  4.1.2  GEO:s borrningar  12 

  4.1.3  Trafikverkets skruvprovtagningar  12 

 4.2  Modeller  13 

5  Diskussion ......................................................................................................................................................... 16 

 5.1  Äldre glaciationer och deglaciationer 16 

 5.2  Leriga och sandiga avlagringar 16 

 5.3  Äldre modell  16 

 5.4  Jämförelse mellan modeller  17 

 5.5  Jordlagerföljden utmed Höje å 18 

6  Slutsatser ........................................................................................................................................................... 18 

 6.1  Metodutveckling och framtida undersökningar  19 

7  Tackord .......................................................................................................................................................... ...19 

8  Referenser ......................................................................................................................................................... 19 

9  Bilagor ............................................................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Höje å vid Höjeåvägens fågelskådartorn. Foto: Andreas Aminoff.  



 

 

Jordlagerföljden i Höjeådalen utifrån nya borrningar 

Oskar Sundberg 

Sundberg, O., 2021: Jordlagerföljden i Höjeådalen utifrån nya borrningar. Examensarbeten i geologi vid Lunds 

universitet, Nr. 624, 23 sid. 15 hp.  

Nyckelord:  jordarter, jordartsutbredning, Weichsel, geologisk modell, profil, Lund. 

Handledare: Dan Hammarlund (LU), Joakim Robygd (LTH) 

Ämnesinriktning: Kvartärgeologi 

Oskar Sundberg, Geologiska institutionen, Lunds universitet, Sölvegatan 12, 223 62 Lund, Sverige. E-post: 

oskarsundberg96@hotmail.com  

Sammanfattning: Jordarternas utbredning över sydvästra Skåne är ett resultat av Weichselistidens komplexa väx-

elverkande isframstötar, där stora mäktiga kvartära avlagringar finns i anknytning till Alnarpssänkan och Lundada-

len. Avlagringarna och deras glaciala ursprung är ett historiskt omdiskuterat ämne. Regionens ytliga jordlager är 

relativt väldokumenterade men stora frågetecken kvarstår angående avlagringarna på djupet. I Höjeådalen, strax 
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1  Introduktion 
Lunds tätort är belägen i en mycket speciell geologisk 
miljö på sluttningen intill Tornqvistzonen och i nära 
anknytning till Alnarpssänkan i söder med sina mäk-
tiga kvartära avlagringar. Områdets varierande jordar-
ter är ett resultat av ett komplext isrörelsemönster un-
der den senaste istiden som avlagrade olika moräner, 
isälvsavlagringar och issjösediment. De ytliga morän-
bäddarna i sydvästra Skåne är väl undersökta i tidigare 
arbeten av bl.a. (Nilsson 1959; Lagerlund 1987; Ring-
berg 1988; Persson & Lagerlund 1990). Jordarternas 
utbredning på djupet är i allmänhet inte lika väldoku-
menterad.                  
 En konceptuell lagerföljd har nyligen ställts sam-
man av SGU i samband med de geologiska undersök-
ningar som utförts inför den planerade höghastighets-
järnvägen mellan Lund och Hässleholm.  I områdets 
södra delar som innefattar Höjeådalen (Fig. 1) beskrivs 
jordlagerföljden som delvis okänd med varierande 
lager (Ising et al. 2019). Två större infrastrukturprojekt 
gällande en möjlig avloppstunnel från Källby renings-
verk till Sjölunda i Malmö och konstruktionen av den 
nya fyrspåriga järnvägsbron över Höje å har medfört 
att nya borrningar har utförts söder om Lund, varav två 
borrningar når ner till kalkberggrunden. Borrningarnas 
lagerföljdsuppgifter ger ett förbättrat underlag för Hö-
jeådalens jordartsutbredning.                   
 Arbetets målsättning är att ta fram en förfinad geo-
logisk profil över Höjeådalens jordartsutbredning ba-
serat på nya lagerföljdsuppgifter från borrningar, till-
sammans med redan befintliga uppgifter från SGU:s 
databas. Profilen ska jämföras med tidigare beskriv-
ningar av områdets jordlagerföljd. Vidare är de nya 
uppgifterna viktiga i förståelsen av glaciations och 
deglaciationsförloppen i området. Utifrån dessa resul-
tat avser arbetet att besvara följande frågeställningar: 

• Skiljer sig de nya lagerföljdsuppgifterna från 
hur tidigare modeller beskriver lagerföljden? 

• Hur ser kontakten ut mellan moränen och de 
tidigare beskrivna isälvssedimenten under Höje 
å och hur omfattande är utbredningen av de 
senare? 

• Kan resultateten bidra till ökad förståelse av 
glaciations– deglaciationsförloppen i området? 

 
Avgränsningar 

 

• Arbetet fokuserar på jordlagerföljden i det defi-
nierade undersökningsområdet Höjeådalen, 
medan angränsande områden i Alnarpssänkan 
och Lundadalen lämnas utanför. 

• Den lokala berggrunden behandlas inte, annat 
än vad jorddjupet beträffar.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Tidigare modell  
SGU:s framtagna modell är av konceptuell karaktär 
och beskriver lagerföljden övergripande främst i Lun-
dadalen, men även angränsande områden (Fig. 1). Skå-
nes moräner delas historiskt sett upp i olika moränen-
heter med skilda sammansättningar b.la. nordostmorän 
och lågbaltisk morän motsvarade lerig morän och låg-
baltisk morän; vilka åskådliggörs ytligt i lagerföljden. 
Enheterna och dess namn har sitt ursprung i äldre arbe-
ten av b.la. Ekström (1936). Den dominerande ytliga 
jordarten är den lågbaltiska moränleran. Moränleran är 
vanligtvis en moränfinlera med mycket hög lerhalt, 
men morängrovlera förekommer också (Ising et al. 
2019).  

 

Figur 1.  Modifierad figur från (Ising et al. 2019) – SGU. Konceptuell geologisk modell som beskriver jordartsutbredningen i 

Lundadalen, Höjeådalen och delvis Alnarpssänkan i SSV. I anslutning till Höje å noteras två olika moränenheter, moränlera 

och lerig morän. Därtill kommer en uppfattning om en större utbredning av issälvssediment (isälvssand) närmast berggrunden 

under Höje å. Ospecificerade jordarter förekommer i anslutning till Lundadalen och Alnarpssänkan i SSV. Teckenförklaringen 

inkluderar endast jordarter som ligger ytligt i figuren; modellens olika bergarter är inte representerade.  

Höje å 
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 En typisk lagerföljd för regionen är en lågbaltisk 
moränlera med 5–10 m mäktighet som överlagrar en 
lerig sandig nordostmorän. De olika moränenheterna 
mellanlagras ofta av sorterade finkorniga sediment 
(Ising et al. 2019). Modellen visar att under Höje å 
påträffas den lågbaltiska moränleran, underlagrad av 
issälvssand närmast berggrunden. Ospecificerade 
jordarter finns i riktningen NNO – SSV på större djup. 
Underliggande sorterade avlagringar är dåligt kända i 
jämförelse med slättområdet längre söderut. Kalkberg-
grunden formar en berggrundsrygg längs Romeleåsens  
förkastningszon, vilket innebär att jorddjupet minskar 
lokalt i Höjeådalen.  

 

2.2 Områdesbeskrivning 
Sydväst om Lunds tätort ligger Höjeådalen som är 
belägen mellan Alnarpssänkan i söder och Lundadalen 
i norr (Fig. 2). I förhållande till angränsande områden 
med stora jordmäktigheter, visar lokala brunnsproto-
koll att Höjeådalens jorddjup är mindre omfattande. 
Genom undersökningsområdet rinner Höje å i SO – 
NV riktning. Utmed ån från Värpinge ner till E22:an 
är det dokumenterade jorddjupet inom intervallet 
13.4–21 m; i vinkel mot Höje å stiger jorddjupet åt 
sydväst mot Alnarpssänkan resp. åt nordost mot Lun-
dadalen. Under järnvägsbron centralt inom undersök-
ningsområdet är jorddjupet 13.4 (Bil. 2). Flera ytliga 
jordarter förekommer, morän med varierande innehåll 
av lera, glaciala leror, isälvssediment och svämsedi-
ment längs Höje å (Bil. 1). Isälvsavlagringarna är en 
del av den s.k. Råbyåsen som sträcker sig i östlig rikt-
ning från Klostergården. Områdets berggrund är en 
kalksten. I tillägg är området starkt påverkat av männi-

skan, i söder vidsträckta åkermarker, i norr bostadsom-
råden och industrier. Utmed ån finns ett rekreations-
område.  

 

2.3 Weichselistiden i  Skåne 
Den glaciala utvecklingen och deglaciationen i södra 
Sverige är omdiskuterad. Historiskt sett har flera teo-
rier redogjorts för och meningsskillnader kvarstår 
ännu idag. Weichselistiden inleddes för cirka 120.000 
år sedan och isen hade sin sista största utbredning över 
norra Europa för omkring 22.000 år sedan (Stroeven et 
al. 2016), ett skede som kallas last glacial maximum 
(LGM). I Skåne styrdes isen sammantaget av ett väx-
elverkande samspel mellan isframstötar från södra 
Norge, isströmmar genom den baltiska bassängen och 
i den baltiska bassängen och inlandsisens utbredning 
över centrala Sverige (Anjar et al. 2014). 

En klassisk redogörelse av Ringberg (1988)  är att 
den första landisen över Skåne under senweichsel var 
den norska isen (Kattegattisen) som rörde sig över 
Jylland och en bit in över nordvästra Skåne. Isen av-
smälte och följdes av den gammalbaltiska isströmmen 
som rörde sig från sydost över Södra Skåne. Denna 
följdes av den stora isframstöten, även kallad huvud-
framstöten alt. nordostisen, som rörde sig med syd-
västlig riktning in över Skåne och vidare ut över konti-
nenten under LGM.  

Under tiden efter LGM påverkades södra och syd-
västra Skåne av en baltisk isframstöt från lobformade 
ispartier i södra Östersjön (Lindström et al. 2011). Den 
baltiska isströmmen rörde sig genom den baltiska bas-
sängen och vek av mot Danmark och sydvästra Skåne 
från sydväst. Den tunna isen var snabbgående och 

Figur 2.  Karta över det definierade undersökningsområdet Höjeådalen. Lagerföljdsuppgifter som använts i tolkningen av da-

lens jordartsutbredning symboliseras som röda (Trafikverket), blå (SGU:s databas) och orangea (GEO) punkter. Lägesposition-

eringen av datapunkter förtydligas i Figur 4. Dataunderlaget är som störst utmed järnvägssträckan i NO – SO riktning där 

fokus ligger för undersökning och vidare framtagning av geologisk profil.  
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hade en låg profil, vilket resulterade i att den var starkt 
topografiskt beroende (Ringberg 1988). En annan upp-
fattning som uppkom vid samma tid var av Lagerlund 
(1987) vilket redogjorda för upprepade ismarginaldo-
mer i södra Östersjön som en alternativ förklaring av 
långdistanstransporterade moränmaterial från centrala 
Östersjöområdet.  

En modern övergripande bild av isrörelserna över 
sydvästra Skåne och Danmark presenterades av Hou-
mark-Nielsen& Henrik Kjaer (2003). Arbetet tar fram 
en tidsserie av paleogeografiska rekonstruktioner för 
isutvecklingen som delas in i tre sekvenser, en inter-
stadial 40-50, LGM 30-20 och deglaciationen 20-15 
tusen år före nutid.  

 

2.4 Skånes olika moräner  
Moränens sammansättning och egenskaper är bero-
ende av de processer som rådde vid bildningen, d.v.s. 
isens erosion emot berggrunden, uppkrossning av 
material, transport och avsättning. (Lindström et al. 
2011).  Under transport finfördelas materialet genom 
nötning mot underlaget eller via skjuvning inuti isen; 
vilket resulterar i att morän är en osorterad jordart be-
stående av flera olika kornstorlekar. Undantag finns 
där isen har plockat upp avsatt material (Karlsson et al. 
2021). I närheten av finkorniga kalk- och skifferavsätt-
ningar är moränen ofta lerig, lerig morän eller morän-
lera. Den fullständiga nedbrytningen av kalksten och 
skiffer under glaciationen kan göra det svårt att skilja 
moränlera från glacial lera (Larsson 2000).  

Historiskt sett delas Skånes moräner in i olika mo-
ränenheter, gammalbaltisk morän, nordostmorän,  me-
delbaltisk morän och lågbaltisk morän som en förkla-
ring på moränens fördelning över landskap. Begreppen 
härrör från äldre arbeten av bl.a. Ekström (1936) och 
beskriver från vilken riktning de olika moränerna har 
transporterats från t.ex. nordostmoränen med urbergs-
material från nordost, baltisk morän (SV-morän) med 
innehåll av bergarter från östersjösänkan och sydväst-
skåne. 

I enlighet med dessa äldre beteckningar lägger man 
i Skåne märke till olika moränregioner. Höjeådalen 
tillhör den ler- och kritrika regionen i sydvästra Skåne 
som avlöses i NO mot ett landskap karakteriserat av 
fler egenformer i terrängen t.ex. moränbacklandskap. 
Namnen tillhör en äldre nomenklatur som inte alltid är 

överstämmande med moderna uppfattningar av isrörel-
seriktningar d.v.s. namnet motsvarar inte alltid den 
riktning som moränen avlagrades ifrån. Skånes olika 
moräner är idag definierade i ett antal egna stra-
tigrafiska enheter baserade på litologi och bergarts-
sammansättningar (Lindström et al. 2011). 

 
2.4.1 Höjeådalens moräner 

I närheten av undersökningsområdet i Värpinge ligger 
Rinnebäcksravinen (Fig. 3). Under isavsmältningen 
har ett större vattendrag eroderat ned markytan och 
exponerat två olika typer av moräner; den baltiska 
moränen och den leriga nordostmoränen i ravinens 
undre delar (Mohrén 1953). Ravinens lagerföljd har 
tidigare dokumenterats av Ringberg (1987), mellan 0-8 
m  i följande ordning, rasmaterial, moränlera, lerig 
sandig-moig morän och sist morängrovlera. Moränen 
mellan 3–8 m utöver vad som täcks av rasmaterial är 
hårt packad och blockfattig med innehåll av lerskiffer 
och kristallina bergarter. Analys av räfflor indikerar en 
succesiv vridning av isrörelseriktningen från nordost 
och ett ökat innehåll av kalksten och mindre innehåll 
av lerskiffer i de övre delarna (Ringberg 1987).   

 

2.5 Isälvssediment 
Under isavsmältningen bildade isens smältvatten ofta 
älvar och floder framför iskanten, en miljö med stund-
tals stor vattentillgång  där löst material omvandlades  
och avsattes  som vattensorterade sediment. Vattnet 
rann vidare genom landområden framför isen och 
mynnade så småningom ut i sjöar eller hav. Isälvssedi-
menten är välsorterade i jämförelse med moränerna 
och består i första hand av sand, grus och sten. Variat-
ionerna kan vara stora inom en och samma avlagring 
som ofta byggs upp av flera välsorterade skikt 
(Karlsson et al. 2021). Partiklarna är vanligtvis avrun-
dade (Ringberg 1987). Formationer som byggs upp av 
skiftande  innehåll av morän och isälvssediment be-
nämns som komplexa avlagringar (Dahlberg & Sved-
lund 2008).  

 

2.6 Issjösediment och ishavsavlagring-
ar 

Inlandsisens smältvatten innehöll utöver större partik-
lar suspenderat material som lera och silt. I jämförelse 

Figur 3.  Skärning i Rinnebäcksravinen strax norr om Värpinge. Tidigare arbeten har observerat två olika moränlager med 

skild sammansättning. Moränenheterna avsattes troligen vid olika tidpunkter under Weichselistidens senare del med ursprung i 

olika isframstötar. Foto: Andreas Aminoff.  
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med isälvssedimenten avsätts inte små partiklar i 
strömmande vatten, utan först när strömmarna når en 
lugnare sedimentationsmiljö i sjöar och hav. Man talar 
om issjösediment eller ishavsavlagringar. Under 
isavsmältningen dämdes sjöar och issjöar upp  framför 
den retirerande isen. De glaciala finsedimentens av-
sättning är starkt beroende av topografin, alltså djup-
förhållanden i bassängerna där de avsätts. Leror kan 
vara samlade längs med smala dalgångar och vid-
spridda över jämna slättområden. I områden med kalk-
sten är de glaciala finsedimenten ofta kalkhaltiga, vil-
ket beror på den erosion och omlagring som skett emot 
berggrunden (Karlsson et al. 2021).   

 

2.7 Geologiska modeller och arbetsme-
todik 

Kunskap om markens uppbyggnad och egenskaper är 
viktig och behövs i frågor rörande markanvändning,  
infrastruktursatsningar, och bedömning av grundvat-
tentillgångar (SGU u.å-a). I Sverige finns ett gott un-
derlag för de ytliga jordarterna. Sveriges geologiska 
undersökning har sedan en längre tid framställt geolo-
giska jordartskartor. Förbättring av kartunderlaget sker 
kontinuerligt för ökad detaljrikedom och lägesprecis-
ion (SGU 2019). Osäkerheten blir större på djupet, 
exempelvis jorddjupsdata som är baserad på interpole-
ring mellan olika observationspunkter av känt jorddjup 
(Daniels & Thunholm 2004). 
 I samband med karteringar och undersökningar är 
det vanligt att ta fram en geologisk modell, sektion 
eller profil som representerar områdets jordarter, jord-
djup, grundvattennivå och berggrundsytan relation till 
de olika jordarterna. Profilen skiljer sig från kartun-
derlaget och visar även den tredje geologiska dimens-
ionen, ett tvärsnitt av jordlagerföljden och berggrun-
den sett från sidan. En jordlagerföljd består av flera 
lager med enhetliga och likformiga sammansättningar 
av material (Andréasson 2015), där den vertikala ut-
bredningen av lagret beskrivs som mäktigheten. Två 
eller flera lager följande på varandra bildar en lager-
följd (TNC 1988) och utgör grunden i framställningen 
av en profil, modell eller sektion. Profilen är en visua-
lisering av hur lagren förhåller sig till varandra och är 
baserade på observationer av lagerföljder i borrningar 
och skärningar, dessutom kan den säga oss något om 
vilken miljö de olika jordarterna avsattes. 

Val av upplösning är viktig i fråga vid konstruktion 
av profiler. Vid indelning i  olika lagerföljder måste 
generaliseringar göras En allmän regel för generali-
sering i jordartskartor är att i möjligaste mån återge ett 
områdes allmänna karaktär (Dahlberg & Svedlund 
2008). Historiskt sett var handritade schematiska skis-
ser mer vanliga. Idag används framför allt database-
rade mjukvaror och ritprogram för framställning av 
profiler och blockmodeller; Databearbetning kan ske 
med geografiska informationssystem och använda sig 
av höjdddata i framställning. En profil kan aldrig för-
klara den heterogena verkligheten och ska tolkas som 
en konceptuell modell av jordlagerföljden. Informat-
ionen som en modell innehåller kan nyttjas i exempel-
vis, forskning, hydrogeologiska undersökningar och 
kunskap om föroreningsspridning (Holgersson et al. 
2017).  

Konceptuella geologiska modeller behöver uppdat-
eras när dataunderlaget fylls på med ny information. 

Uppgifter om jordlagerföljder tillkommer kontinuerligt 
i samband med infrastrukturprojekt, lika viktiga är nya 
brunnsborrningar som fastställer det lokala jorddjupet. 
Det är viktigt att revidera äldre modeller och uppdatera 
den geologiska informationen (Holgersson et al. 
2017). SGU producerar kontinuerligt nya beskrivning-
ar av jordartsgeologi, t.ex. Jirner et al. (2016) i sam-
band med den metodik för tredimensionella jordarts-
modeller som utvecklats (Peterson et al. 2014).  
 

3 Metodik och data 
Arbetes metodik grundar sig i bearbetningen och tolk-
ningen av nyligen framtagen geologisk data från Hö-
jeådalen. Geologiska beskrivningar, klassificering av 
jordarter, jorddjup, kornstorlek och lageranmärkningar 
sammanställdes baserat på uppgifter från tre olika käl-
lor. 

 
1. Åtkomst till undersökningsområdets tidigare rappor-
terade jordlagerföljder är möjlig via SGU:s databaser 
och kartvisartjänster. Åtkomst är möjlig genom det 
avtal Lunds universitet tecknat med ett flertal myndig-
heter i Sverige såsom Lantmäteriet och SGU. Ned-
laddning skedde genom GET som drivs av Svenska 
Lantbruksuniversitet. SGU tillhandhåller en del av sin 
data genom sin webbaserade kartvisartjänst, där det 
bland annat finns möjlighet att ta del av lokala brunns-
protokoll (SGU u.å-b). Datapunkterna presenteras med 
beteckningarna S1-S5 (Fig. 4). 
 
2. En möjlig avloppstunnel från Källby reningsverk till 
Sjölund i Malmö är under utredning. Markundersök-
ningar utmed sträckan har utförts av GEO – Subsur-
face expertise (GEO 2021) på beställning av VA Syd, 
via konsultfirman Tyréns AB. Två borrpunkter, A1 och 
A2, ligger inom arbetets undersökningsområde, en 
strax intill Källby reningsverk norr om den nya järn-
vägsbron och en intill Flackarp i söder (Fig. 4). Borr-
protokoll framtagna av GEO innehåller bl.a. geolo-
giska beskrivningar av jordarterna i ett intervall på 0,5 
m ner till kalkberggrunden. Som komplement till detta 
finns totalt fem kornstorleksanalyser på varierande 
djup i borrpunkterna, tre för A1 och två för A2. 
 
3. I samband med ett större infrastrukturprojekt gäl-
lande utbyggnaden av Södra stambanan har ett geotek-
niskt underlag tagits fram. På uppdrag av Trafikverket 
har Tyréns AB och i ett tidigare skede Sweco samt 
WSP utfört markundersökningar mellan Svanevägen i 
centrala Lund och nordvästra delen av Staffanstorp 
utmed järnvägssträckan. (Trafikverket 2019). Av in-
tresse för arbetet är de lagerföljdsuppgifter som har 
tagits fram genom skruvprovtagningar. Underlaget är 
stort och tar fram uppgifter för ytliga jordarter gene-
rellt 0-5 m ner i jordlagren, därtill ett mindre antal 
inom intervallet 5-10 m. Svenska geotekniska före-
ningens nomenklatur har tillämpats.  
 Ett urval av lagerföljdsuppgifterna har använts ba-
serat på två kriterier. Djupare uppgifter är att föredra 
framför ytliga; gränser mellan olika jordarter, främst 
övergången mellan morän och sorterade avlagringar är 
av särskilt intresse. Under bron över Höje å har ett 
flertal skruvprovtagningar utförts. Dessa data är av 
extra intresse då de ligger i nära kontakt med berg-
grunden och att jordlagerföljden där utgör fokus för 



11 

arbetet. Dessutom är de ytliga lagren i mindre utsträck-
ning påverkade av fyllnadsmassor nära ån. Datapunk-
terna presenteras med beteckningarna T1-T15.  
 

3.1 Sammanställning och profilriktning 
Lagerföljdsuppgifterna från Trafikverket, GEO och 
SGU:s databas sammanställdes i ArcGis Pro 2.6.0 som 
punktdata. Precisa koordinater fanns tillgängligt för 
SGU:s och GEO:s uppgifter. Trafikverkets datapunk-
ter plottades med frihand utefter kartmaterial, därmed 
återspeglar dessa datapunkter inte exakta positioner. 
Som underlag för vektordata nyttjades Lantmäteriets 
höjdddata grid 2+, SGU:s berggrund 1:50 000 – 1:250 
000, jordarter 1:25 000 - 1:100 000 2020 och jord-
djupsmodell.   

Ett lokalt undersökningsområde definierades där 
dataunderlaget var som störst (Fig. 2). Trafikverkets 
borrningar utmed järnvägen har en omfattande punkt-
täthet och binder samman dalgången norr och söder 
om bron. GEO:s borrningar ligger i nära anknytning 
till Trafikverkets skruvprovtagningar söder om bron 
vid väg 108 och norr om bron strax intill Källby re-
ningsverk. Vid järnvägsbrons över Höje å finns en 
tidigare datapunkt från SGU:s databas (Fig. 4D) (S3). 
Tillsammans sammanfaller data med viss tolerans i en 
profillinje som drogs utmed järnvägen i NO – SV rikt-
ning (Fig. 4). Linjen motsvarar riktningen av tidigare 
modeller, vilket underlättar en jämförelse. Utmed Höje 
å har flera datapunkter använts i den sammanvägda 
tolkningen av huruvida de skiljer sig från vad som 
observeras i profillinjen.   

3.2 Generalisering och datakvalitet 
Lagerföljdsdata skiljer sig i detaljrikedom och åter-
speglar inte alltid verkliga förhållanden. Upplösningen 
i diverse lagerföljdsuppgifter är varierande och i vissa 
fall endast beskrivna med ett fåtal lager. Data hämtad 
från SGU:s databas är av blandad kvalitet och i borr-
protokollen förekommer ibland bristfälliga geologiska 
beskrivningar och osystematiska jordartsklassificering-
ar.  Lager med en mäktighet inom intervallet 0-0,5 m 
har generaliserats bort i resultatet, vilket framför allt 
gäller organogena jordarter och uppkrossade zoner 
ovan berggrunden. De geologiska beskrivningarna från 
GEO har en hög upplösning och når ner till berggrun-
den, men endast två datapunkter förekommer inom 
undersökningsområde. Två lagerföljder har samman-
ställt och generaliserats baserat på kornstorlek från 
GEO:s geologiska beskrivningar.  Trafikverkets data 
har inte vidarebehandlats i någon högre grad utöver 
sammanslagningar av lager följande på varandra som 
beskriver samma jordart. Gemensamma faktorer som 
kornstorlek och bedömning av jordart utgör basen för 
jämförelser mellan källdata. Ytterligare information 
som sedimentära strukturer och kornstorleksanalyser 
finns endast i GEO:s underlag, likaså enstaka lageran-
märkningar i SGU:s databas. Postglaciala avlagringar 
såsom torv, gyttja och svämsediment redovisas i resul-
tatet men utgör inte grund för vidare tolkning.  

 
 
 

Figur 4. Lägespositioner för datapunkter i Höjeådalen från figur 2. Datapunkterna A1-A2 (orange) är borrningar ner till kalk-

berggrunden med geologiska beskrivningar utförda av GEO (C och E). Trafikverkets skruvprovtagningar betecknas med T1-T15 

(röd) utmed järnvägssträckan (C, D och E). Lagerföljdsuppgifter ner till berggrunden utmed Höje å (S1-S6) (röd) hämtade från 

SGU:s databas (A och B).   

A B 

C D E 
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3.3 Profilframställning och teckenförkla-
ring 

För att framställa en profil illustrerades generaliserade 
stratigrafiska kolumner i programmet Adobe Illustrator 
14.0. I anknytning till de stratigrafiska kolumnerna 
finns källmaterialets lagerföljdsuppgifter angivna för 
respektive lager. Kolumnernas och profilernas färg-
sättning följer SGU:s nomenklatur; där vissa av upp-
gifterna från SGU:s databas är svårtolkade och  färg-
sättning har uteblivit. Framställda profiler är min tolk-
ning utifrån uppgifterna.  
 Kolumnerna skiljer sig åt beträffande hur djupen 
redovisas, meter över havet, RH-2000 eller mäktig-
hetsuppgifter. I vissa av Trafikverkets datapunkter har 
skruvprotagningarna påbörjats under markytan. I fram-
tagning av profilen matchades kolumnernas verkliga 
position i möjligaste mån utmed profillinjen där lager-
följderna åskådliggörs. Samtliga datapunkter har ett 
avstånd från profillinjen, störst avstånd har punkt A1 
och A2. Arbetet har valt att acceptera en viss tolerans i 
det avseendet för att redovisa så mycket lagerföljds-
data som möjligt.  
 

4  Resultat 
 

4.1 Sammanställning av data 
 
4.1.1 SGU:s databas 

Generaliserade lagerföljder utmed Höje å i NV—SO 
riktning redovisas i Fig. 5. Ytliga lager skiljer sig 
stundtals från vad som redovisas i SGU:s jordartskarta 
(Bil. 1). Lagerföljderna beskriver framför allt kornstor-
lekar och inte jordarternas bildningsmiljöer. Protokol-
len tyder på en heterogen jordartsutbredning med inne-

håll av lera, sand och morän. Jorddjupet är större i NV 
än i SO där leriga avlagringar dominerar och utmed 
sträckan har sandiga avlagringar en varierande mäktig-
het. Utmärkande är den cirka 10 m mäktiga sanden i 
S4, och även finsanden i S5. Moränlera i avslut mot 
berggrunden finns i punkt S1, likaså i punkt S3 
(krosstensgrus - diamikton) i profilriktningen. Lager-
följdsuppgifter i punkt S1 och S2 med ett litet avstånd 
mellan sig (Fig. 4) har motsägande lageranmärkningar 
på samma djup. Material med baltiskt ursprung redovi-
sas tillsammans med NO-material i ett och samma 
lager, därtill ett lager av morän alt. isälvssand i S3. 
Uppkrossade zoner mot berggrunden har generaliserats 
bort.   
 

4.1.2 GEO:s borrningar 

Lagerföljderna i punkt A1 och A2 (Fig. 6) är omfat-
tande och består av ett flertal olika lager. Den gene-
rella lagerföljden i A1 är en ytlig sandig lerig morän. 
På djupet uppträder leriga avlagringar som mellanlag-
ras av fin – mellansandiga lager med viss sortering. 
Samtliga lager är kalkrika. Tre kornstorleksanalyser 
fastslår en sorterad sand på 6,7 m djup, sand på 11,1 m 
djup och en sand på 19,1 m djup. I finkorniga lager 
finns sedimentära strukturer som korngradering. I lag-
ret närmast kalkberggrunden urskiljer sig en något mer 
homogen lera med åtskilliga siltlamineringar. Lagret är 
avvikande jämfört med ovanliggande sandiga lerlager.  
 Den generella lagerföljden i A2 är liknande A1. 
Större skillnader är följande, jorddjupet är mindre om-
fattande och det homogena lerlagret i A1 uppträder 
inte närmast berggrunden, utan har ett något större 
inslag av sand. Två kornstorleksanalyser fastslår en 
sand på 15,5 m och en  sorterad sand på 18,1 m.  

Figur 5.  Generaliserade lagerföljder utmed Höje å i NV-SO riktning presenterade som stratigrafiska kolumner. Höjdddata 

(m.ö.h) redovisas ovanför kolumnerna. Uppgifterna är hämtade från SGU:s databas. Källmaterialets lagerbeskrivningar är 

angivna för resp. lager. Två observationer av morän närmast berggrunden har gjorts i punkt S1 samt för S3 som ligger i profil-

riktningen. Sandiga avlagringar av varierande mäktighet förekommer utmed Höje å, dessutom leriga avlagringar i punkt S5 och 

S6.  
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4.1.3 Trafikverkets skruvprovtagningar 

 
4.1.3.1 Nordost om Höje å  
Intermoräna sediment uppträder ytligt i lagerföljden 
norr om Höje å (Trafikverket 2019) (Fig. 7). Finkor-
niga lager med varierande innehåll av sand och silt 
förekommer i datapunkter T1-T4. Lagerföljden i punkt 
T5, som består av i följande ordning från markytan; 
siltig sand – finsandig silt—sandig siltmorän—
lermorän redovisas i Bilaga 3.  

 
4.1.3.2 Järnvägsbron över Höje å 
Vid Höje å förekommer torv, lera, gyttja och sand vid 
markytan underlagrat av moränlera (lermorän) på dju-
pet (Fig. 8). En generaliserad lagerföljd kan beskrivas 
som organogena jordarter med en stor utbredning inom 
intervallet 3-6 m, följt av 1-3 m sand med varierande 
grusiga inslag, och underst lermorän med okänt djup.  

 
4.1.3.3 Sydväst om Höje å 
Intermoräna sediment av sand och silt är förekom-
mande på vissa ställen SV om Höje å (Trafikverket 
2019). Punkterna T11 och T12 utgörs av lermorän 
(moränlera), vidare in över åkermarken uppträder mo-
ränlera ytligt (Fig. 9) I punkt T13 och T14 visar lager-
följderna sandiga och siltiga avlagringar som i T14 
övergår till moränlera. I Punkt T15 (Bilaga 3) som 
ligger i anknytning till GEO:s borrning utgörs lager-
följden av en ungefärlig 10 m mäktig lermorän,  
 

4.2 Modeller 
Två alternativa tolkningsmodeller för Höjeådalens 
jordartsutbredning presenteras i Fig. 10 som modell 1 
och i Fig. 11 som modell 2.  

 

Figur 6. Generaliserade lagerföljder baserat på uppgifter 

framtagna av GEO – subsurface expertise (Geo 2021). Ytlig 

morän övergår till leriga avlagringar som mellanlagras av 

fin – mellansandiga lager med viss sortering. Leriga lager 

har ett varierande innehåll av sand. Sorterade fin – mellan-

sandiga lager finns på olika djup i båda lagerföljderna. I A1 

förekommer en något mer homogen lera med siltlaminering-

ar närmast berggrunden.  

Figur 7. Stratigrafiska kolumner nordost om Höje å där finkorniga avlagringar uppträder ytligt i lagerföljden. Datapunkterna 
T1-T4 ligger nära varandra (Fig.4) 
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Figur 9. Lagerföljdsuppgifter sydväst om Höje å där intermoräna finkorniga sediment förekommer ytligt i lagerföljden tillsam-
mans med moränlera.  

Figur 8. Lagerföljdsuppgifter vid Höje å. Organogena jordarter som torv och gyttja förekommer rikligt närmast markytan. Där 
under kommer sandiga avlagringar med inslag av grus och lermorän (moränlera) på djupet. Datapunkterna ligger nära 
varandra (Fig. 4). 

T7 
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 I modell 1 (Fig. 10) har den i ytan förekommande 
moränenheten en större utbredning på djupet vilket 
grundar sig två oberoende klassificeringar av osorterad 
material under Höje å, krosstensgrus (morän) närmast 
berggrunden (S3) och moränlera på ett större djup 
(T8). Intermoräna sediment i T13 och T14, likaså T2 
och T5 tolkas som tunna lager av sandlinser. SGU:s 
och Trafikverkets datapunkter vid Höje å S3 och T8 

skiljer sig från GEO:s geologiska beskrivningar i det 
att lager av lera inte är lika framträdande på samma 
djup under ån. Avståendet mellan punkterna är cirka 
350 m. Jordlagerföljderna i A1 och A2 är inte förbin-
dande genom dalgången, vilket beror på ytlig morän-
enhet vars underyta ligger i kontakt mot berggrunden 
under Höje å. Mäktigheten av leriga avlagringar är stor 
vid A1 och A2, där även växelvisa lager av fin- och 

Figur 10. Möjlig konceptuell jordlagerföljd i Höjeådalen. En ytlig morän övergår till leriga avlagringar med växelvisa lager av 
fin- och mellansand av varierande sorteringsgrad. Kring ån förekommer svämsediment underlagrad av sand. Den ytligt före-
kommande enheten av moränlera når större mäktighet och står i kontakt med berggrunden under ån. Modellen är topografisk 
överförhöjd.   

Figur 11. Alternativ konceptuell lagerföljd i Höjeådalen med en separat äldre moränenhet närmast berggrundsryggen. De san-
diga avlagringarna tolkas som mer utbredda enheter. Modellen är topografisk överförhöjd.  
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mellansand med viss sortering förekommer, vilket 
åskådliggörs i modellen som generaliserade enhetliga 
lager. Organogena jordarter som gyttja och torv har 
tolkats som svämsediment som avsatts längs med ån. 
Berggrundsytan stiger från SV till NO till en platå 
under och strax norr om ån. 
 Modell två (Fig. 11) framför en alternativ tolkning 
där en separat äldre moränenhet under Höje å vilar på 
berggrunden under ån. De leriga avlagringarna för-
binds längs profillinjen och separerar två olika morän-
enheter. De sandiga avlagringarna i A2 utgör samma 
enhet som den sand som påträffas under Höje å. De 
sandiga avlagringarna har därmed en större utbredning 
i jämförelse med modell 1. Jordartsutbredningen på 
djupet mellan 100-600 m är mycket osäker. 

 

5 Diskussion 
 

5.1 Äldre glaciationer och deglaciation-
er 

Sediment avlagrade innan LGM i södra Skandinavien 
är mer förekommande än vad som tidigare beskrivits 
(Möller et al. 2020) och i Höjeådalen förekommer 
äldre avlagringar täckta av yngre moränenheter. I Fig. 
12 framtagen av Möller et al. (2020) redogörs för kor-
relation mellan stratigrafiska enheter och vidare olika 
glaciations – deglaciationsförlopp som påverkat södra 
Skandinavien under Weichselistiden. Isframstötarna 
som observerats i Södra Skandinavien, främst i Dan-
mark, är Ristingeframstöten, Klintholmframstöten, 
huvudframstöten ledande till LGM och senare ungbal-
tiska isframstöten med inbördes uppdelningar. I den 
paleogeografiska rekonstruktionen (Fig. 12) ser vi att 
under deglactionen 46–34 ka och tiden innan LGM 30-
25 ka kan stora delar av undersökningsområdet ha 

varit vattendominerat, en avsättningsmiljö för sorte-
rade finkorniga sediment. 

 

5.2 Leriga och sandiga avlagringar 
I GEO:s borrningar (Fig. 6) finns en skarp gräns mel-
lan ytlig morän mot vad som klassificeras som leriga 
avlagringar med växelvisa lager av fin - mellansand på 
djupet. Dessa avlagringar  har ett äldre ursprung än 
vad huvudframstöten och den lågbaltiska isframstöten 
avlagrade under Weischelistidens senare skede. Trots 
att berggrundryggen är ett tydlig inslag i den lokala 
geologin och jorddjupet förhållandevis litet ligger Hö-
jeådalen som tidigare nämnts i övergångszonen mellan 
Alnarpssänkan och Lundadalen, områden präglade av 
komplicerade glaciations- och deglaciationsförlopp. 
Datapunkt A1 (Fig. 6) ligger närmast Alnarpssänkan 
och uppvisar ett komplext avlagringsmönster, likaså 
datapunkt A2 i anknytning till Lundadalen. Växelvisa 
lager av sorterade sediment som lera och fin – mellan-
sand tolkas som issjösediment; vilket tyder på en av-
sättning i vatten där energinivåerna stundtals varit skif-
tande från lugnare sedimentationsmiljöer till något 
högre. 

Tolkningen försvåras av att tidigare avsatt glacial 
lera och issjösediment kan ha omlagrats och transpor-
terats av senare isframstötar till platsen, likaså hur 
stark påverkan den lättuppkrossade berggrunden har 
haft på området. Detta leder till problematik kring hur 
stor mäktigheten av dessa tolkade issjösediment är. I 
de konceptuella modellerna (Fig. 11) (Fig. 12) redovi-
sas dessa lager som lera med stora osäkerheter angå-
ende möjliga gränsdragningar mellan enheterna.  Trots 
osäkerheterna rör det sig om primära vattenavsatta 
sediment i allra största utsträckning på djupet.   

Vad som under sammanställningen har redovisats 
som varierande sandiga avlagringar är sannolikt isälvs-
sediment kopplat till glacifluviala avsättningsmiljöer. 
Samtliga lager av sand ska inte anses som isälvssedi-
ment, då kornstorleksanalyser saknas för majoriteten 

Figur 12. Modifierade förenklade figurer från Möller et al. (2020). Paleogeografisk rekonstruktion över glaciations – deglaciat-
ionsförloppen över södra Skandinavien under tiden före LGM (vänster), Höjeådalen markerad med svart box. Konceptuell mo-
dell över olika isframstötar över södra Skandinavien baserad på korrelationer mellan olika stratigrafiska enheter (höger), pilar 
representerar isrörelseriktningar.   
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av lagren; dock styrker GEO:s uppgifter diverse fin – 
mellansandiga lager som sorterade med kornstorleks-
analyser, likaså fåtal lageranmärkningar från datapunk-
ter utmed ån från SGU:s databas, därmed är det troligt 
att sorterade sediment som mellanlagrar Höjeådalens 
jordartsutbredning utmed ån och profillinjen (Fig. 5) 
(Fig. 6). Följaktligen innebär det att Höjeådalen tidi-
gare varit påverkat av vatten med höga energinivåer 
där glacifluviala avlagringar har avsatts, vilket måste 
skett i sekvenser då finkorniga sediment  förekommer i 
lagerföljderna tillsammans med leriga sediment. 

 

5.3 Äldre modell 
En äldre konceptuell modell framtagen av Mohrén 
(1953) (Fig. 13) redovisar jordlagerföljden i undersök-
ningsområdet, men även Alnarpssänkan och södra 
delen av Lundadalen. Modellen är starkt överförhöjd 
och beskriver lagerföljden detaljerat i ett antal äldre 
kornstorleksklasser. Klassificeringen bygger på Atter-
bergs korngruppsskala från 1903, som vidare modifie-
rades och rekommenderades av Jordartskommittén 
1953. Ytliga jordarter i profilen är den tidigare nämnda 
SV-moränen som överlagrar NO-moränen. En skarp 
gräns finns mellan SV-moränen mot underliggande 
NO-moränen som avviker vad gäller bergartssamman-
sättningen  (Mohrén 1953). Sandlager är förekommer 
som intermoräna sediment. Vid Höje å redovisas å-
sediment (svämsediment) som övergår till ett grovmo 
lager (finsandigt lager) med vidare utbredning in i 
Lundadalen. Ovan berggrunden finns ett lerlager med 
stor utbredning in i Alnarpssänkan. En rygg av krit-
kalksten avgränsar Lundadalen i nordost från Alnarps-
sänkan. Den ungbaltiska moränen har ett innehåll av 
bergsartsinnehåll som domineras av sydvästra Skånes 
kritbergarter och har i normala fall en mäktighet på 5-7 
m Mohrén (1953). 

 En likhet mellan modellen som presenteras av 
Mohrén (1953) och föreliggande arbete (Fig. 6) är en 

något mer homogen närmast berggrunden i A1 (GEO:s 
borrning), vilket motsvarar vad som betecknas som 

lera (mjäla) i äldre modell. Lagret beskrivs som tidi-
gare nämnts som en lera med siltlamineringar och sak-

nar ställvis inslag av sand och grus; vilket är en indi-
kation på att det rör sig om äldre avsatta issjösediment. 
Lagret skulle i sådana fall kunna tänkas ha en direkt 

anknytning till Alnarpssänkans uppbyggnad då data-
punkten ligger på randen till stigande jorddjup åt syd-

väst. Utbredningen av denna homogena lera följer med 
viss variation berggrundens överyta utmed profilrikt-

ningen och uppträder i punkt A2 som en lera med nå-
got större innehåll av sand.   

5.4 Jämförelse mellan modeller  
Min framtagna modell 1 utgår ifrån två oberoende 
observationer av förekomsten av osorterat material 
direkt ovanpå berggrunden under Höje å. Den före-
dragna tolkningen blir en övre moränenhet vars under-
yta har en skarp lutning ner i dalgången till berggrun-
den (Fig. 10). I tillägg motiveras gränsdragningen med 
att klassificeringen av moränjordarter tycks vara lika-
dan mellan GEO och Trafikverket, vilket åskådliggö-
ras i datapunkt A1 (Fig. 6) och dess nära anknytning 
(Fig. 4C) till datapunkt T15 (Bil. 3). Följaktligen har 
vi ett osorterad material ovanliggande berggrunden 
under bron vid Höje å i profilriktningen.   
 Modell 2 delar upp moränen i två enheter, en ytlig 
moränenhet och en äldre moränenhet under Höje å 
närmast berggrunden. Följden blir att de leriga avlag-
ringarna blir mer framträdande på djupet inom dal-
gången. Fin – mellansandiga lager tolkas som mer 
enhetliga och kan sammanbindas i större utsträckning.  

Figur 13. Äldre Konceptuell modell från Mohrén (1953) som visar jordlagerföljden i Alnarpssänkan, Höjeådalen och Lundada-
len. Vid Höje å finns lera närmast berggrunden, en större enhetlig utbredning av grovmo (finsand) och två separata moränen-
heter, SV-moränen och NO-moränen. 
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Lagerföljden under ån enligt Mohrén (1953) skulle 
följaktligen bestå av svämsediment – finsand (grovmo) 
– lera. Ny data visar på en lagerföljd av svämsediment 
– sand – moränlera under Höje å. Uppgifterna avviker 
från varandra angående om det rör sig om en vattenav-
satt lera eller moränlera ovanpå berggrunden; dessu-
tom om sandiga lager på djupet ska tolkas som ett 
mäktigare sammanhängande lager av isälvssediment. 
Modell ett (Fig. 10) talar emot denna tidigare uppfatt-
ning. I profilriktningen uppträder fin – mellansandiga 
lager växelvis med en liten mäktighet tillsammans med 
moränlera ovan berggrunden under Höje å, och dessu-
tom förekommer sandiga avlagringar endast ytligt ut-
med Höje å. Mohréns modell innefattar ytliga sandiga 
zoner vilket överensstämmer med vad jag tolkat som 
intermoräna sediment ytligt i lagerföljden (Fig. 7) (Fig. 
9). Mohréns modell har en likhet mot modell 2 i det att 
finkorniga sediment kan tänkas ha en större utbred-
ning.  
 En jämförelse mot SGU:s modell är svår då den 
visar en övergripande lagerföljd utmed en lång sträcka. 
En lagerföljd i dalgången skulle följaktligen vara, mo-
ränlera – lerig morän – issälvssediment med morän 
samt ospecificerade jordarter. Den lågbaltiska morän-
leran överlagrar äldre avsatta issälvssediment. Jag har 
tidigare antytt en uppfattning om växelvisa lager av fin 
– mellansand i profilriktningen i motsats till äldre upp-
gifter om mer omfattande utbredning av isälvssedi-
ment från SGU:s modell (Fig. 1). En skillnad mot 
SGU:s modell i jämförelse med modell 1 är att finkor-
niga sediment vid Höje å endast är ytligt begränsade, 
vilket skulle innebära ett senglacialt ursprung, eller 
mer troligt postglacialt. Modell 1 har en större likhet 
mot SGU:s modell i jämförelse med Modell 2, i det att 
moränen har kontakt med berggrunden. Avslutningsvis 
är vad som tidigare kallats ospecificerade jordarter 
framför allt vattenavsatta leriga avlagringar.  

 Både SGU:s modell och den äldre modellen av 
Mohrén (1953) delar upp den i ytan moränen i två se-
parata moränenheter, NV-moränen motsvarande lerig 
morän och SV-moränen  motsvarande lågbaltisk mo-
ränlera. Tidigare uppgifter anger mäktigheten 5-10 m 
(Ising et al. 2019) och 5-7 m (Mohrén 1953) av den 
lågbaltiska moränen regionalt vilket faller inom inter-
vallet ca. 6-8 m av den morän från GEO:s uppgifter. 
Lokala skillnader i mäktighet av de två enheterna är att 
förvänta, men resulterar i att NV-moränen saknas i 
lagerföljden. I modellerna (Fig. 10) (Fig. 11) redovisas 
ytlig morän med varierande mäktighet samt en alterna-
tiv tolkning gällande en separat enhet under Höje å; 
vilket denna skulle kunna ha ett ursprung i en äldre 
isframstöt och därmed ha ett samband med NV-
moränen.  I tolkningen av lagerföljdsuppgifterna har 
jag inte kunnat påvisa några skillnader i uppdelningen 
av separata moränenheter i koppling till glaciations – 
deglaciationsförloppens isframstötar. Gränsdragningen 
är problematisk och det krävs vidare sedimentologiska 
undersökningar av borrmaterialet för att kunna för-
bättra modellerna.   

 

5.5 Jordlagerföljden utmed Höje å 
Utmed Höje å ser förhållandena annorlunda ut i jämfö-
relse med vad data visar utmed profillinjen. Strikt tol-
kat från borrprotokollen förekommer sand, morän och 
lera närmast berggrunden. En del ytliga lager i borr-

protokollen är felaktigt klassificerade. Det är troligt att 
datapunkterna S1-S2 i NV (Värpinge) (Fig. 4A) över-
ensstämmer med vad som tidigare observerats i Rinne-
bäcksravinen d.v.s. två separata moränenheter och vad 
som anges i SGU:s jordartskarta; samma resonemang 
gäller för datapunkter i sydöst (Fig 4B). Lageranmärk-
ningar i protokollen anger sorterade enheter på vissa 
djup, dessutom stora mäktigheter av sandiga avlag-
ringar. Tolkningen är svår då avstånden mellan data-
punkterna är stora.  
 Fenomenet med morän direkt ovanpå berggrunden 
har tidigare noterats i äldre arbeten. Holst (1911) ob-
serverade att söder i Höje ås dalgång finns ingen sand 
under moränen och att berggrunden påträffades på 
12,4 m djup. Jorddjupet kan ställvis förväntas vara 
mindre än vad som tolkats i föreliggande arbete. Om-
rådets NO-morän har ett inslag av kritkalksten, vilket 
kan antas bero på att under huvudframstöten fick isen 
kontakt med den då exponerade kritkalkberggrund, 
samt att moränen har varit täckt av smältvattenavlag-
ringar som skyddat moränen från uppblandning av 
senare isframstötar (Möller 1959). Möller (1959) påta-
lar baserat på ett fåtal borrningar att moränen ställvis 
också kan uppträda i direktkontakt med berggrunds-
ryggen och att Mohréns modell är problematisk sett till 
helhetsbilden vad gäller Höjeådalens jordartsutbred-
ning; den redovisar sediment mellan ytlig morän och 
berggrundsryggen som skiljer Alnarpssänkan från 
Lundadalen. Det är troligt att berggrundsryggen har 
haft en inverkan på jordlagrens avsättning under tidi-
gare glaciala skeden.   
 Råbyåsens (Bil. 1) isälvsavlagringar har en anknyt-
ning till områdets senglaciala utveckling. Materialet 
som utgör åsen blir åt väster alltmer finkorniga 
(Ringberg 1987) och övergår succesivt till Lomma-
leran i väster. Åsen bildades troligen i en smältvatten-
kanal av dödis som lämnades kvar i Höjeådalen efter 
den lågbaltiska isens framstöt (Ringberg 1987). 

 

6 Slutsatser 
Likt kapitlet äldre jordlager i beskrivning till kartbla-
det Lund har detta arbete försökt komma till slutsatser 
om vad som redan då var viktiga frågeställningar. 
”Borrprotokollen visa en snabb växling mellan sandiga 
och leriga lager, inför vilka man även vid ingående 
undersökning står frågande, om det rör sig om isälvs- 
(sandiga), ishavs- eller issjö- (leriga) avlagringar eller 
om det gäller moränbäddar” (Mohrén 1953).    

 

• Lagerföljdsuppgifter har sammanställts och 
bearbetats i framtagningen av två modeller som  
visar jordlagerföljden i Höjeådalen. Modellerna 
skiljer sig åt gällande den ytliga moränens ut-
bredning på djupet i dalgången. Föredragen 
modell 1 framför en tolkning om en ytlig morä-
nenhet i kontakt mot berggrunden under Höje å; 
snarlik SGU:s konceptuella modell. Modell 2 
framför en alternativ tolkning om en äldre mo-
ränenhet ovan berggrunden under Höje å, vilket 
resulterar i två separata moränenheter och en 
möjlig större utbredning av isälvssediment.   

 

• Vad som tidigare har kallats ospecificerade 
jordarter i SGU:s konceptuella modell utgörs av 
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äldre avsatta leriga avlagringar, det kan såldes 
röra sig om leriga moränenheter i viss utsträck-
ning, men med stor sannolikhet handlar det om 
vattenavsatta sorterade sediment med stor reg-
ional utbredning på djupet. En precis gräns-
dragning av vad som tolkats som issjösediment 
är problematisk; indikationer på issjösediment 
finner vi i jämförelsen med Mohréns modell 
från 1953 och tolkade uppgifter. Sammantaget 
tyder detta på en lugn avsättningsmiljö i vatten 
under äldre glaciations – deglaciationsförlopp.  

 

• I jämförelse med tidigare modeller och sektion-
er indikerar de nya lagerföljdsuppgifterna sorte-
rade avlagringar som kan vara issälvssediment. 
Enligt borrprotokoll finns en större utbredning 
av sand lokalt utmed Höje å där avstånden mel-
lan datapunkterna är stora och svårigheter finns 
i tolkningen. I profilriktningen uppträder dessa 
avlagringar i stället växelvis i lagerföljden men 
liten mäktighet, vilket kan tolkas som små för-
ändringar i avsättningsmiljön när det gäller de 
äldre leriga avlagringarna och därmed stundtals 
högre energimiljöer.  

 

• Stora likheter, men även viktiga avvikelser, 
finns jämfört med tidigare modeller. De tolkade 
lagerföljdsuppgifterna talar mot den tidigare 
uppfattningen om en större enhetlig utbredning 
av isälvssediment från SGU:s och Mohréns 
modell. Det finns tydliga indikationer på inter-
moräna sediment som tunna sandlinser (sandiga 
zoner) i en övre moränenhet i jämförelse med 
Mohréns modell. Morän direkt överlagrande 
berggrunden under Höje å har tolkats från två 
oberoende källor och avviker från Mohréns 
modell.  

 

• I arbetet har jag inte kunnat påvisa en uppdel-
ning av den ytnära moränen i flera enheter med 
ursprung i olika isframstötar. Arbetets modeller 
framför en alternativ tolkning om en äldre mo-
ränenhet ovan berggrunden under Höje å som 
kan ha en koppling till NO-moränen och avlag-
rats av äldre isframstöt. Utmed Höje å ser för-
hållande annorlunda ut genom uppgifter av 
morän närmast berggrunden och sandiga avlag-
ringar. Strikt tolkat från borrprotokollen har 
jordartsutbredningen en stor variation utmed 
Höjeådalen.  

 

6.1 Metodutveckling och framtida 
undersökningar 

GEO:s lagerföljdsuppgifter är av god kvalitet men 
endast två borrningar är utförda ner till berggrunden 
inom undersökningsområdet. SGU:s databas omfattar 
flera lagerföljdsuppgifter ner till berggrunden, därtill 
kommer lager med dåliga geologiska beskrivningar. 
Trafikverkets data kommer från ett stort antal skruv-
provtagningar som endast tar fram ytliga lagerföljds-
uppgifter. Kombinationen av dessa utgör ett stort data-
underlag i förhållande till undersökningsområdets stor-
lek, men trots detta har den geologiska tolkningen varit 
svår. För en bättre förståelse av glaciations och deg-

laciationsförloppen i Höjeådalen föreslås mer ingående 
sedimentologiska undersökningar av GEO:s lager-
följdsuppgifter och borrmaterial som finns tillhanda. 
Borrningar av hög kvalitet har utförts utmed sträckan 
Malmö – Lund genom Alnarpssänkan och kommer 
med stor säkerhet bidra till framtida forskning.  

I granskningen av äldre kartunderlag noteras upp-
gifter som inte finns digitaliserade i SGU:s databaser, 
dessa består inte bara av lagerföljdsuppgifter från borr-
ningar utan också skärningar i terrängen. Lagerföljds-
uppgifternas lägesangivelser är osäkra och beskrivs i 
textform. Informationen skulle kunna bearbetas ytterli-
gare för att ta fram ungefärliga koordinater, vilket 
skulle kunna ge en bättre helhetsbild av jordartsutbred-
ningen.  

Under arbetets gång har frågor uppkommit kring 
Höjeådalens hydrogeologi. Det finns tidigare observat-
ioner av artesiskt grundvatten utmed Höje å, vilket 
talar för att Höjeådalens grundvattensystem är något 
att undersöka vidare. Underlaget för att sätta sig in i 
ämnet är stort och kan rekommenderas för framtida 
arbeten och undersökningar.    

 

7 Tackord 
Arbetet har varit en lärorik utmaning och jag vill rikta 
ett stort tack till min handledare Dan Hammarlund 
som externt plockade fram dataunderlaget som ligger i 
grund för denna uppsats, men även för våra givande 
diskussioner under arbetets gång där du delat med dig 
av din kunskap. Ytterligare tacksamhet till min externa 
handledare Joakim Robygd som hjälpt till med data-
hantering och agerat bollplank kring riktningen av 
uppsatsen. Sista tacken till andra involverade parter 
Anders Dahlberg (Trafikverket), Elisabet Hammarlund 
(Tyréns), Hans Lindersson (LU) och Andreas Ami-
noff.   
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8 Bilagor 

Bilaga 1. Modifierad översiktlig jordartskarta över undersökningsområdet, hämtad från SGU:s kartvisare https://apps.sgu.se/
kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html 2021-08-13 © Lantmäteriet. © SGU. Råbyåsen är markerad i öster. 

Råbyåsen 
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Bilaga 2. Modifierad översiktlig jorddjupskarta med observationer över undersökningsområdet, hämtad från SGU:s kartvisare 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jorddjup.html 2021-06-17 © Lantmäteriet © SGU. 
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Bilaga 3. Stratigrafiska kolumner för datapunkt T5, T10 och T15 utmed järnvägssträckan i SV – NO riktning. Punkt T10 mots-
varar en representativt lagerföljd under Höje å inom profilriktningen. Punkt T5 i nordost om järnvägsbron och punkt T15 i nära 
anknytning till A1.  
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