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ABSTRACT 

Geomorphological mapping for assessment of nature and for planning -
a methodological study using aerial photo interpretation in Central 
and Southern Sweden. 
Anders Yrgård, B Sc 
Dept of Phys Geogr University of Stockholm Sweden 

Methods are suggested for geomorphological survey in the central and 
southern parts of Sweden. The maps will give bases for communal and regional 
physical planning (mainly assessment of nature). The survey will be based 
on aerial photo interpretation with short field checks. Litterature and 
other maps should also be used. The method have been tested in various 
landform areas. The map scale is 1:50 000 alt 1:100 000. Alternative 
suggestions of map design using 4-6 colours are presented. The mapped area 
w;ll also be described in text. Estimated productian is 2-4 map sheets per 
year and person. 

Thernatic contents 
The substratum is mapped in five classes (bedrock outcrops, till, frictional 
deposits, cohesive deposits and arganie soil. Each classis shown regarding 
to distribution - continous layer and mosaic pattern respectively. The 
latter with darninating class and subordinate class. 
Morphometry: The variation of relief and of inclinatfon is mapped by the 
contour l1nes of the topographical map in combination with classification 
of 'brokenness'. This classification regards the relief and the frequency 
and grade of changed inclination (break points). It is mapped by 
interpretation of stereo photos and aims to give a more obvious and easily 
comprehensible survey of topography than the contours alone. Above that 
are shown steep slopes and areas rich in boulders. Landforms such as 
eskers, delta plains and so on are classified due to or1g1n and to size 
and for certain landforms also inclination. 



FöRORD 

Under 1970-talet har inte minst från SNV:s forskningsnämnds sida betydande 
satsningar gjorts för att finna metoder att förbättra underlaget för den fysisKa 
planeringen genom heltäckande naturresursinventeringar och naturvärdes-
bedömningar. Den Naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet har 
främst medverkat genom att utveckla inventeringsmetodik baserad på flygbilds-
teknik för geomorfologiska kartläggning och översiktlig vegetationskartering. 

Professor Gunnar Hoppe initierade 1969 metodstudier avseende geomorfologisk 
kartering av fjällkedjan i skala 1:250 000. Det första resultatet, angivet som 
provisoriskt, förelåg två år senare i form av en geomorfologisk karta över nord-
västra Dalarna framtagen av Dieter Soyez. Metodstudierna följdes efter fortsatt 
utvecklingsarbete av en tiTiämpad kartläggning av hela den svenska fjällkedjan 
under Gunnar Hoppes ledning och på uppdrag av Naturvårdsverket. Projektet, som 
nu står inför sin fullbordan, omfattar kartblad med beskrivningar och natur-
värdesbedömningar. 

Undertecknad tog 1973 initiativ till metodstudier avseende flygbildsteknikens 
möjligheter vid översiktlig vegetationskartering av fjällkedjan i skala 1:100 000. 
Även här ledde metodstudierna, utförda av Margareta Ihse, till en tillämpad 
kartering. Hittills har sex kartblad utgivits av de 21 som karteringen kommer 
att omfatta fram till 1982. Karteringen baseras på tolkning av infrarödkänsliga 
flygbilder i skalan 1:60 000. Erfarenheterna från fjällprojektet ledde till 
fortsatta flygbildsmetodiska studier avseende vegetation i syd- och mellansvensk 
terräng (Ihse 1978), skärgårdsvegetation (Granath 1980) och myrinventering 
(Rafstedt & Andersson 1980). Metodstudierna följs av en tillämpad kartering 
i skala 1:50 000 på uppdrag av länsstyrelsen i Kopparbergs län. 

På initiativ av SNV:s forskningsnämnd erhöll professor Gunnar Hoppe 1973 ett 
utredningsuppdrag "att anvisa metodik för geomorfologisk kartläggning utanför 
fjällkedjan" (SNV-kontrakt 7-201/73). På grund av ändrade arbetsvillkor för 
professor Hoppe och därav följande omorganisation inom institutionen över-
fördes kontraktet i november 1975 på undertecknad som ett komplement till 
beviljade medel enligt kontrakt 7-93/75 för"Geomorfologisk kartläggning för 
naturvårdsinventering och planering". Fil kand Anders Yrgård anställdes som 
forskningsassistent på halvtid inom projektet för vilket jag erhöll fortsatta 
medel från forskningsnämnden för budgetåret 1976/77 (kontrakt 7-93/76) 
och 1977/78 (kontrakt 7-93/77 ). Under 1975/76 erhöll jag därtill medel från 
statens lantmäteriverk, som möjliggjorde heltidsanställning av Yrgård inom 
projektet detta budgetår. Föreliggande forskningsrapport utgör slutrapport för 
samtliga dessa anslag. 

Metodstudien har initieras och i sina huvuddrag planlagts av undertecknad. 
Anders Yrgård har under handledning av Bo Strömberg och undertecknad ensam 
svarat för datainsamling (flygbildstolkning och fältkontroller), bearbetning av 
data och författande av föreliggande rapport. Det kartografiska utvecklings·· 
arbetet har utförts av Yrgård i samråd med bl a handledarna, LiberKartor samt 
ritarna Birgit Hansson och Sigrid Bergfeldt vid Naturgeografiska institutionen. 
Sigrid Bergfeldt har utfört allt ritarbete. Forskningsingenjör Are Areschaug 
har svarat för de fotogrammetriska mätningarna. Forskningsingenjör Stig-Rune 
Ekman har medverkat i försöken till kvantifiering av terrängens brutenhet. 



Det är min förhoppning att föreliggande metodstudie skall leda till geomorfo-
logisk kartering av stora områden utanför fjällkedjan i skalområdet 1:50 000 till 
1:100 000 med anpassning till topografiska kartans skala. Geomorfologiska kartor 
med här föreslaget innehåll skulle utggra en väsentlig förbättring av under-
laget för kommunal och regional fysisk planering. En första tillämpad kartering 
med föreslagen metodik startar inom kort inom Siljanområdet på uppdrag av 
länsstyrelsen i Kopparbergs län. 

Naturgeografiska institutionen 
stockhalms universitet 
11 juli 19.80 

Leif Wastenson 

Till ovannämnda personer, vilka helhjärtat engagerat sig i projektet och med-
verkat till dess genomförande vill jag uttala min stora uppskattning. Bo 
Strömberg tackas för många värdefulla synpunkter på manuskriptet. Ett tack även 
till Ingmar Borgström och Ann-Cathrine Ulfstedt samt övriga medarbetare vid 
institutionen för värdefulla synpunkter och påpekanden. till hantlangarna 
Petter Berndtson, Sten-Ivar Larsson och Anders von Plencker-Tind för noggrann-
het i fält samt till min familj för tålmodighet i hemmet. Slutligen erinrar jag 
mig f d arbetskamrater vid länsstyrelsen i Värmlands län, vilka givit många 
praktiska lärdomar i naturvårdsarbetet. 

stockhalm datum som ovan 

Anders Yrgård 
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GEOMORFOLOGISK KARTLÄGGNING - KORT INTRODUKTION 

Vid geomorfologisk kartläggning eftersträvas systematisk redovisning av alla 
terrängformer med avseende på deras material, form, storlek, uppkomstsätt, ål-
der och utbredning. Därvid skall fossila former särskiljas från sådana, som idag 
är under omgestaltning. Även de antropogena formerna -människans ingrepp i na-
turen - skall dokumenteras. Kartinnehållet kan sammanfattas i följande punkter 
(Demek 1972): 

l. Morfografi- terrängformernas utseende och form 
2. Morfornetri -storlek och lutningsförhållanden 
3. Morfogenes - uppkomstsätt 
4. Morfokronologi - uppkomsttid 
5. Litalogi - substrat d v s jordarter och berggrund. 

Kartor med ovannämnda innehåll torde motsvara rent vetenskapliga krav och om-
nämns som geomorfologiska baskartor. Genom lämpligt komplement eller framhävan-
de av viss information kan kartan inriktas mot praktiska tillämpningar, exem-
pelvis sluttningskartor, prognoskartor över lavinfarliga områden. Partiella geo-
morfologiska kartor tillkommer efter urval av viss information, t ex kartor 
över enbart glacialmorfologi (Demek, 1972). 

Kartans informationsmängd och tillämpning är beroende av skalan. Följande indel-
ning har föreslagits (Gellert, 1968). 

l. Geomorfologiska grundkartor i skalor upp till 1:10 000 
2. Geomorfologiska detaljkartor i skala 1:25 000- 1:50 000 
3. Geomorfologiska översiktskartor i mellanskala 1:100 000- 1:200 000 
4. Geomorfologiska småskaliga översiktskartor 1:500 000- 1:750 000 
5. Geomorfologiska generalkartor i skala 1:1 milj. - 1:5 milj. 
6. Geomorfologiska kartor över världsdelar 1:10 milj. - 1:30 milj. 
7. Geomorfologiska världskartor i skala 1:50 milj. och mindre. 

En liknande indelning med delvis andra benämningar och skalgrupper nämns av 
Dernek (1972). 

Försökskartorna inom ramen för föreliggande projekt får med ovanstående termino-
logi benämningen geomorfologiska detaljkartor eller med Demeks benämning storska-
liga geomorfologiska kartor. 

En internationell översikt av Rudberg (1974} visar att förslag till geomorfo-
logiska detaljkartor (vanligen i skala 1:25000- 1:50000) utvecklats i flera 
europeiska länder samtidigt under efterkrigstiden, t ex Belgien, DDR, Frankrike, 
Polen, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och Ungern. Vanligtvis har man då utnytt-
jat kartsymboler i en eller flera färger tillsammans med yttäckande färger, 
gärna i flera nyanser. Kartsymbolerna markerar karaktäristiska former av punkt-
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karaktär eller med begränsad utbredning, såsom dyner, åsar, manderbågar m.m. 
Ytfärger åskådliggör klimatzoner, sluttningarnas lutningsvinklar eller andra 
företeelser av ytmässig utbredning. 

De nationella försökskarteringarna har sinsemellan visat olikheter vad avser 
såväl kartinnehåll som utformning. Som exempel kan anföras ett arbete av 
Gilewska (1963), sammanfattat av Rudberg (1974), där ett och samma område i 
Schlesien karterats i fransk, rysk, pol sk och ungers t variant. 

I korthet kan nämnas, att den franska varianten betonar morfokronologin medan 
den sovjetisk a framhåller morfostrukturen, d v s tektoniskt betingade land-
skapselement, såväl synliga som sådana som antas dolda under lösa avlagringar. 
Båda alternativen återger morfornetrin endast genom höjdkurvor. Den polska va-
rianten däremot en mer differentierad återgivning av morfornetrin genom en in-
delning av sluttningarna i lutningsvinkelklasser, medan noggrann beskrivning 
av sluttningsprocesser (morfogenes) och substrat kännetecknar det ungerska för-
slaget. Utförlig beskrivning av sluttningarnas lutningsvinklar förekommer även 
på de belgiska kartorna (Gullentops 1964). 

Behovet av normering har känts starkt och samordningsarbete i en kommission 
för geomorfologisk kartläggning inom den internationella geografunionen har 
resulterat i publicerandet av en omfattande handbok (Demek 1972). Två försöks-
blad i skala 1:50000 åskådliggör intentionerna. 

I den internationella kommissionen bedrivs även framställning av en småskalig 
geomorfologisk översiktskarta över Europa i skala 1:2,5 milj. Sten Rudberg an-
svarar därvid för Sverige, Norge, Danmark och Island. Manuskript har nyligen 
färdigställts över stora delar av Sverige och Norge (Rudberg 1979). 
Nationella kartverk med täckning av ett lands hela areal har inte framställts,men 
i flera länder har en tradition utbildats och geomorfologisk kartläggning har 
erhållit en relativt stark ställning. Som exempel kan nämnas att systematiska 
arbeten inleddes redan 1950 i Polen och under tiden 1950-1968 karterades ca 25 % 
av landets areal i skala 1:25000 (Gilewska 1978). Detta arbete har starkt på-
verkat det i Dernek (1972) framlagda förslaget till enhetlig teckenförklaring 
(legend) för den detaljerade geomorfologiska världskartan (Bashenina et al 
1968). 

I de nordiska länderna har geomorfologisk kartläggning begränsad omfattning. En 
mindre serie kartblad i skala 1:50000 från Norge visar fjällterräng dominerad 
av glaciala och fluviala mellanformer (Sollid och S~rbel 1979). Kartorna, som 
kan betecknas som geomorfologiska detaljkartor, betonar morfografi (symboler) 
och litelogi (ytfärger). Morfometrisk information erhållP'i. ur höjdkurvor. En 
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geomorfologisk generalkarta över Finland i skala 1:1 milj {Fogelberg och 
Seppälä 1979) redovisar morfogenes genom yttäckande processfärger i svaga nyan-
ser och symboler i stark färgton. Morfometrisk information uttrycks i tre re-
liefklasser och visas med nyanser av resp processfärg. Svenska försök med de-
taljerad geomorfologisk kartläggning, som närmar sig de internationella inten-
tionerna har publicerats av Rudberg (1963, 1969, 1979) och Rudberg et al (1976). 
Intentioner och försök redovisas även av Lassila och Markgren (1975) samt av 
Wastenson och Yrgård (1977). Vid arbetet med att revidera bilden av deglacia-
tionsförloppet över Sydsverige utnyttjas flygbildstolkning för kartering av 
glacialmorfologiska formelment. (Möller och Terne 1979) 

Svensk systematisk kartläggning med t·egional täckning avsedd för tillämpning 
inom fysisk planering genomförs för närvarande endast i fjälltrakterna. Projek-
tet drivs vid Naturgeografiska inst vid Stockholms universitet under G. Hoppes 
ledning på uppdrag av statens naturvårdsverk {Soyez 1971 och senare, Melander 
1975 och senare, Ulfstedt 1976 och senare samt Borgström 1979 och senare). Pub-
liceringsskalan är densamma som för planeringskartan- 1:250 000 -och varje 
geomorfologiskt kartblad motsvarar vanligen en storruta. Projektet omfattar 
ett 20-tal kartblad och skall vara avslutat 1981. 

Kartorna betonar morfografi och morfogenes. Morfornetrin visas endast genom höjd-
kurvor med 50 m ekvidistans. Morfokronologin bedöms vara av mindre intresse och 
redovisas inte särskilt. Information om substratet erhålles genom den geomorfo-
logiska benämningen av formgrupper och genom beteckningen för kalt berg samt 
genom den vita bottenfärgen, som vanligen betecknar morän. 

Till varje kartblad hör en beskrivning, som förutom redogörelse för landskaps-
utvecklingen även omfattar en naturvärdesbedömning. Kartorna synes kunna rubri-
ceras som tillämpade, partiella geomorfologiska översiktskartor i mellanskala, 
enl Gellerts (1968) indelning. 
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A. M A L S Ä T T N I N G 

l. INLEDNING 

Den geomorfologiska kartan kan tjäna en stor mängd olika syften. Den skall bl a 
ge översiktliga upplysningar om vissa geovetenskapliga förutsättningar för oli-
ka slag av markanvändning och medverka till att hänsyn kan tas till den veten-
skapligt-kulturella naturvårdens intressen i ett så tidigt skede som möjligt 
av planeringsprocessen. Naturvärdesbedömning och prioritering bär kunna utföras 
för att styra resurser för skydds- och vårdåtgärder till de mest angelägna om-
rådena. 

En viktig uppgift i naturvårdsarbetet är att skapa förutsättningar för en rik 
naturupplevelse. Sådana förutsättningar kan skapas genom spridande av kunskap 
om naturen, såväl genom tillhandahållande av informationsskrifter, kartor m m 
som via undervisningen från grundskole-till högskolenivå. I sammanhanget kan 
pekas på ett polskt försök att i kartform (skala 1:100000 och 1:300000) integre-
ra information om karaktäristiska geomorfologiska objekt och upplysningar av 

intresse för turism, såsom arkitektoniska och historiska minnesmärken, museer, 
rekreationsanläggningar, bensinstationer, busshållplatser m m (Karaszewska 1978). 

Den vetenskap l i·]a forskningen inom iimnesområdet syftar bl a till att öka kun-
skapen om den naturhistoriska utvecklingen och naturens nuvarande uppbyggnad 
för att därur söka ange de fysiska förutsättningarna för den framtida markan-
vändningen. För närvarande saknas dock, med undantag för fjällen, heltäckande 
dokumentation över större arealer. En karta av den typ, som diskuteras i före-
liggande rapport skulle medföra en förbättring i detta avseende och utgöra 
ett första steg i en systematisk geomorfologisk kartläggning av hela landet. Där-
efter kan en mer detaljerad redovisning visa sig vara behövlig. Denna kan an-
tingen genomföras systematiskt eller med utgångspunkt i vissa exploateringsho-
tade eller särskilt intressanta områden. 

En relativt skyndsam kartläggning är befogad, framförallt i primära rekreations-
områden och vissa tätortsnära regioner. Anledningen är främst den totala bristen 
på enhetligt och yttäckande geomorfologiskt planeringsunderlag. Detta skall ses 
i relation till de krav på ökat ianspråktagande av mark för kommunikationer och 
för friluftsliv i olika former som följer av den ökade fritiden. Det är önskvärt 
att stora delar av Syd- och Mellansverige kan täckas genom systematiska kart-
läggningar inom de närmaste årtiondena. Fältbaserad kartering synes därvid vara 



14 

utesluten. Endast flygbildstolkning kompletterad med begränsade fältkontroller 
kan erbjuda tillräckligt hög karteringshastighet. 

Tillämpningsområden 
En geomorfologisk karta av den typ som diskuteras föreliggande rapport bör 
ha följande tillämpningsområden: 

l. Underlag för översiktlig fysisk planering på ko1:~munal och regional nivå 

-för erhållande av överblick över markförutsättningar med tanke 
på olika slag av markanvändning 

-vid överblick av framkomlighet för terrängfordon och rörligt friluftsliv 
- för beskrivning av landskapsbilden 
- vid naturvärdesbedömning 
- vid naturgeografisk regionindelning 

2. Underlag för att kunskap om naturen skall få ökad spridning inom 

- turism 
- undervisning 
- forskning 

Kartografisk redovisning 
Målsättningen måste vara att i första hand skapa praktiskt tillämpbart under-
lag för naturvärdesbedömning i relativt lättläst form, avsedd för svensk fysisk 
planering. Därför kan vissa avsteg bli aktuella från de internationella rekom-
mendationerna. Av ekonomiska skäl torde exempelvis maximalt 6 färger kunna 
accepteras mot 8 som rekommenderas i de internationella anvisningarna. Så är ju 
fallet i det svenska fjällprojektet. Vidare resulterar dessa anvisningar vid 
strikt tillämpning i en produkt, som kraftigt avviker från svensk karttradition 
inom geologi och kvartärgeologi. Detta förhållande kan kräva modifieringar för 
att tillämpningen inte skall försenas på grund av ovana eller ovilja inför en 
helt ny karttyp. 

Specificeringen av tillämpningsområden leder till att följande krav på den kar-
tografiska redovisningen måste uppställas: 

l. Landskapsutvecklingens allmänna drag skall belysas 
2, Regionala jämförelser skall möjliggöras 
3. Naturvärdesbedömning skall kunna utföras 
4. Områden av särskilt geomorfologiskt intresse skall kunna utpekas 
5. Prioritering skall vid behov kunna göras mellan enskilda objekt eller ter~ 

rängavsnitt med avseende på kulturellt-vetenskapligt intresse. 
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6. Detaljkartering i större skala inom delområden skall kunna bygga på den 
översiktliga kartinformationen. Krav på snabbhet vid den översiktliga kart-
läggningen får således inte resultera i en utslätad produkt. 

Sammanfattningsvis kan den allmänna målsättningsdiskussionen för metodstudien 
anges i följande punkter: 

1. Den geomorfologiska kartan skall utgöra ett komplement till befintliga 
geologiska och topografiska kartor och underlätta användningen av dessa för 
fysisk planering. 

2. Karteringsmetodiken skall anpassas för regional täckning, d v s för en 
succesiv kartläggning av t ex kommuner och län. 

3. Kartskalan skall normalt vara 1:50 000 för att underlätta prallellstudier 
av geologisk och topografisk karta. Skalan 1:100 000 bör dock prövas i ett 
senare skede. 

4. Metodiken bör utformas så, att kartläggningen huvudsak kan baseras på 
flygbilds- och kartanalys. 

5. Kartinformationen skall i görligaste mån vara tillgänglig även för den mind-
re fackkunnige. Varje geomorfologiskt kartblad bör i likhet med de geologis-
ka kartorna och de geomorfologiska fjällkartorna kompletteras med en be-
skrivning i text. 

6. Metodstudien skall presentera karteringsmetodik inom såväl områden där geo-
logisk karta föreligger som inom områden där sådan saknas eller är omodern. 

7. Undersökningarna skall utmynna i en analys av noggrannhet, karteringshas-
tighet och kostnader vid flygbildstolkning. 

2. DEN GEOMORFOLOGISKA KARTANS INNEHALL 

2.1 Inledning 

Metodstudien har lagts upp så att den anvisar vägar för hur man på relativt 
kort tid skall kunna åstadkomma en geomorfologisk karta som innehåller 

en i jämförelse med den moderna jordartskartan mer lättläst bild av jord-
artsfördelningen i stort och förekomst av berg i dagen. Inom sådana områden 
där endast äldre geologiska kartor föreligger - så är fallet i stora delar 
av landet -bör den redovisa den ur geoteknisk synpunkt viktiga gränsen 
mellan kohesions- och friktionssediment (finmo-grovmo}. 
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en områdesindelning med avseende på terrängens brutenhet med relevans för 
beskrivning av landskapsbild och terrängframkomlighet. Även hindrande lut-
ning och grov ytstruktur bör anges. 

en redovisning av formelement t ex rullstensåsar, deltaplatåer, raviner mm 
Dylika formelement har uppkommit i samband med bestämda processer och 
händelser som påverkat jordytan och utgör därigenom naturhistoriska minnes-
märken. 

en markering av formelement som indikerar pågående processer som i det geo-
logiska tidsperspektivet medför relativt snabba förändringar i naturland-
skapet. 

en dokumantation av de antropogena formerna, d v s spåren efter människans 
aktiviteter, t ex täkter, utfyllnader, tippar och gruvor. 

2.2 Morfografi - terrängformernas utseende och form 

Kartsymbolerna skall återge de formelement i terrängen som är framträdande t ex 
dyner, rullstensåsar och raviner. I några fall får symbolerna representera for-
mer av komplext ursprung, exempelvis markerade bergribbor. Symbolerna skall så 
långt möjligt ange formelementens rätta antal och utbredning i terrängen. Ter-
rängavsnitt med hög frekvens av ett formelement, t ex ett dynfält kan betecknas 
med yttäckande mönster. Kartsymbolerna - i en eller flera färger -bör så långt 
möjligt ha god bildverkan, d v s ge associationer i rätt riktning. 

Enfärgstryck erbjuder en enklare hantering, genom att antalet original blir 
färre, vilket även påverkar kostnaderna. Flerfärgstryck innebär en viss fördy-
ring men ger i gengäld en mer differentierad och lättgripbar kartbild. 

2.3. ~1orfokronologi -terrängformernas ålder 

Morfokronologin kan redovisa såväl absolut som relativ tidsbestämning. Tidsas-
pekten ägnas i föreliggande arbete ingen större uppmärksamhet, då de former, 
som kommer att dominera kartbilden, i huvudsak är en produkt av den senaste ned-
isningen -direkt eller indirekt. I de flesta fall ger redan en ytlig kännedom 
om formelementens och jordarternas uppkomstsätt tillräcklig information för en 
relativ åldersbestämning. Sålunda är berggruncfformerna i allmänhet från pregla-
cial tid, rullstensåsar och moränryggar från glacial tid samt strandlinjer och 
fluviala former i lösa jordtäcket av postglacialt ursprung. Med tanke på den 
allmänna målsättningen, att kartan skall redovisa översiktlig information, tor-
de syntes av Htologi (se nedan) och genes ge tillräcklig upplysning om ålder. 
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2.4. Litalogi - terrängformernas byggnadsmaterial 

Litalogi är den i inernationella sammanhang vanliga beteckningen för berg och 
jord på den geomorfologiska kartan. I föreliggande rapport används beteckningen 
substrat. 

För den geomorfologiska kartläggningen i skala 1:50000 föreslås att substrat-
redovisningen skall ge en översiktlig bild av jordartsfördelning och förekomst 
av berg i dagen. Den förenklade substratredovisningen motiveras av att den rikt 
detaljerade kartbilden (såväl Aa- och Ae-serien) många gånger är svårgripbar 
och för översiktlig fysisk planering onödigt detaljerad. Även med hänsyn till 
läsbarhet är ett översiktligt redovisningssätt befogat. 
Av utrymmesskäl måste vissa förenklingar i kartbilden accepteras. 

Vid kartredovisningen skall eftersträvas en indelning i terrängavsnitt som är 
homogena med avseende på jordart/jordartsgrupp. Vanligen är dock jordartsbilden 
mosaikartad, varvid svårigheter kan uppstå med att avgränsa enhetliga större 
ytor. I sådana fall bör prövas att avgränsa det mosaikartade terrängpartiet 
och ange dominerande substrat med underordnat inslag. 

För att uppnå tillfredsställande överskådlighet bör ytor mindre än ca 2,5 km 2 ej 
avgränsas. Undantag kan dock bli aktuella 

vid förekomst av långsträckta smala ytor, vilka genom sin längd berör sto-
ra delar av ett terrängavsnitt 

då så krävs för att framhäva en mindre yta av speciellt intresse; exempel-
vis isälvsstråk 

då så krävs för att undvika onödig förvanskning av substratinformationen, 
under förutsättning att kartbilden inte överlastas. 

Den målsättning som föreslås vid substratredovisningen på den geomorfologiska 
kartan innebär inte ett ställningstagande i en eventuell diskussion rörande 
målsättningen för SGU:s karteringsverksamhet. önskemål och synpunkter i detta 
avseende har redovisats i andra sammanhang (SGU 1978 b). 

2.5. Morfornetri - terrängformernas höjd- och l ut ni ngsförhå ll anden 

2.5.1 Inledning 

Försökskarteringar i andra länder visar att intresset för att redovisa morfo-
metrin är mycket varierande. I vissa förslag anses höjdkurvor vara tillfyllest, 
medan i andra sluttningarna indelas klasser allt efter lutningsvinklar. 
Framhävandet av sluttningarna torde i vissa fall återspegla nationella särdrag 
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med avseende på sluttningsprocessernas betydelse för landskapsutvecklingen och 
deras inverkan på markstabiliteten. 

Med tanke på de i vårt land dominerande jordarterna, torde en sluttningskarta 
inte ligga närmast till hands för översiktlig fysisk planering, då sluttnings-
processerna i större delen av landet utanför fjällkedjan inte är av den inten-
siteten att en särskild sluttningskartering vore motiverad. Endast i delar av 
västsverige och lokalt i andra områden har behovet av sluttningskartor ständig 
aktualitet. En geoteknisk karta utvisande lutningsvinklar, jordarts- och grund-
vatteninformation samt kemiska förhållanden i marken torde här vara av största 
värde, men ligger utanför ramen för en geomorfologisk karta med föreliggande 
målsättning. 

2.5.2. Höjdkurvor 

Höjdkurvorna på topografiska kartan ger huvuddragen av landskapets höjd- och 
lutningsförhållanden och bär ingå i den geomorfologiska kartan. Viktig detalj-
information går dock förlorad delvis redan vid överfäring av det fotogrammet-
riskt framställda originalet till ritoriginal, men framför allt genom det glesa 
kurvintervallet. Ytterligare en brist i detta sammanhang, främst ur åskådlig-
hetssynpunkt, är den utslätade återgivningen av brantformerna; kurvorna glesas 
ut vi d brantare sluttningar i avsikt att bibehålla mätbarhet. Problemen i sam-
band härmed för den geomorfologiska kartläggningen berörs av Rudberg (1979). 
Elfhage (1979) har illustrerat skillnader som kan uppträda vid en jäm-
förelse mellan topografiska kartans höjdkurvor och de som erhållits vid en 
senare specialritning utan "förskönande" utjämning av höjdkurvornas form. 
Bl a pekas på den betydligt förbättrade detaljåtergivningen som på ett 
mer illustrativt sätt återger terrängens former, även om läsbarheten för 
lutningsbedömning med utgångspunkt i höjdkurvorna i vissa fall kan försämras. 

Ytterligare bär uppmärksammas de allmänna svårigheter som många kartläsare på-
talar vid konkretiseringen av kurvbilden. Någon form av morfometrisk information 
utöver den som ges i kurvbilden har således ansetts angelägen i den geomorfolo-
giska kartano 
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2.5.3 Brutenhet 

Brutenheten i terrängen kan sägas vara ett uttryck för storlek (amplitud) och 
frekvens av höjdvariationerna inom ett terrängavsnitt. I vardagslag beskrivs of-
ta terrängen som stor- eller småbruten, starkt eller svagt bruten. Graden av 
brutenhet torde utgöra en funktion av sådana faktorer som relief, lutningsvink-
lar samt storlek och frekvens av lutningsförändringarna (brytpunkterna). 

En besökare i terrängen, antingen motorburen eller till fots, noterar lätt hur 
terrängen skiftar karaktär. Ofta kan små förändringar ge stora utslag i såväl 
den personliga upplevelsen, som i mer objektivt mätbara termero Ett mjukt kupe-
rat terrängavsnitt med flacka kullar av endast 4 - 5 m relief skiljer sig avse-
värt från ett område med brantare lutningar och fler brytpunkter, men i övrigt 
l i ka re l i e f. 

Förhållandena illustreras principiellt i fig 2 , som visar profiler från två o-
lika terrängavsnitt. De horisontella linjerna anger femmetersnivåer. Motsvaran-
de kurvbild har ritats in överst i figuren. Område A och B har likartad relief, 
men område B visar större frekvens av lutningsförändringar. Även lutningsvink-
larna är större. Enklare uttryckt är backarna fler i område B, men de är inte 
högre. Område B får ett högre brutenhetsvärde. 

Det kan tyckas, att de höjdvariationer inom ett femmetersintervall som illust-
reras i fig 2 skulle sakna betydelse för beskrivningen av terrängens brutenhet. 
Emellertid utgör dessa lutnings- och höjdförändringar - som är möjliga att upp-
täcka i stereobilderna - påtagliga inslag i terrängen och påverkar överblickbar-
het och framkomlighet. I fig 3 exemplifierar bilderna terrängelement som,före-
kommer i resp område A och B. 
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Fig 2. Profiler från två terrängavsnitt med olika brutenhet. De horisontella 
linjerna anger 5-metersnivåer. Motsvarande kurvbild visas över resp 
profil. Se text kap 2.5.3. 

A 

B 

Fig 3. Markbilder hämtade från terrängavsnitt som representeras av 
profilerna A resp B i fig 2. Stereogram. stereoeffekt erhålles 
om bilderna betraktas genom linsstereoskop. Bildbas ca 58 mm. 
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Fig 4. Jämförelse mellan topografiska kartans höjdkurvor och en brutenhets-
karta över samma område. Originalskala 1:50000. Bjärka-Säby, topo-
grafiska kartan 8 F SO. 
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Brutenhetens variationer kan inte ses enbart som en fysisk upplevelse. I takt 
med dess variationer ändras vår överblick av terrängen. Avståndet till horison-
ten - vår uppfattning av rummet - påverkar känsloupplevelserna. Hela skalan 
från intryck av instängdhet och svårdefinierbar osäkerhet i trånga miljöer över 
frihetskänsla och säkerhet i överblickbar omgivning till litenhet i det allt 
för stora rummet torde kunna korreleras med variationer i terrängens brutenhet. 

Den känslomässiga uppfattningen av storleken hos ett terrängavsnitt, liksom 
uppfattningen av längden av den sträcka en person har förflyttat sig i terräng-
en torde påverkas av graden av brutenhet. Ett mer brutet terrängavsnitt före-
faller vid genomströvandet vara större än ett mindre brutet, även om arealen 
eller vägens längd är densamma i båda fallen. 

Troligen kan även uppfattningen av tiden för vistelse i terrängavsnittet an-
knytas till brutenhetens variationer. Det är inte otänkbart att "tiden går for-
tare" i ett terrängavsnitt där många brytpunkter ska 11 passeras vid genomströ-
vandet. 

Ur det rörliga friluftslivets synpunkt torde således framkomlighet, överblick-
barhet och omväxling med avseende på höjd och lutningsförhållanden vara viktiga 
- om än inte avgörande - faktorer för värdering av ett terrängavsnitt. 

På metodstudiens nuvarande stadium är det inte nödvändigt att diskutera ovan 
nämnda perceptionsgeografiska aspekter. Arbetet skall i stället vara inriktat 
mot 

att kvantifiera skilda brutenhetsklasser i utvalda referensområden 
att pröva flygbildstolkningens möjligheter för kartering av terrängens 

brutenhet. 

Nästa steg är att finna en lämplig klassindelning. 

Ett konstituerande av brutenhetsklasser, som är möjliga att beskriva kvantita-
tivt och en lämplig form för kartredovisning inkluderande kurvbilden torde 
ge en snabbare och mer lättgripbar översikt av terrängens morfornetri än den, 
som erhålles ur enbart höjdkurvorna. I fig 4 belyses detta förhållande med en 
jämförelse mellan kurvbilden och ett förslag till brutenhetskarta där klasserna 
återges med gråtoner. 

Motorburna nyttjare av terrängen inom skogsbruk och försvar kan ange mer preci-
serade krav på lutning och markförhållanden i övrigt för kla~sificering av fram-
komlighet. Inom skogsbruket har utvecklats ett system för terrängklassificering 
främst avsett för planläggning, driftsuppföljning, maskinbedömning och tidsstu-
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dier. Terrängen beskrivs genom faktorerna grundförhållanden, ytstruktur och 
lutning, vilka vardera delas in i fem klasser. Klassificeringen utföres i fält 
och avser den dominerande klassen i resp terrängavsnitt. Informationen lagras 
i form av områdeskartor med tillhörande beskrivning i kodform (skogsarbeten 1969). 
Det har visats att terrängsklassificering enligt detta system kan baseras på 
flygbildstolkning i bildskalan 1:30000 med efterföljande begränsad fältkontroll 
(Wastenson 1972). 

I en eventuell senare metodstudie borde möjligheten till koppling undersökas 
mellan framkomlighetskartor för terrängfordon och brutenhetskartor av den typ, 
som föreliggande studie kan leda till. 

2.5.4. Hindrande lutningar 

Då kurvbilden från topografiska kartan ingår i den geomorfologiska kartan bör 
möjligheten prövas att genom lämplig komplettering visa kraftigare lutningar 
med en viss uthållighet. Lutningsklassificeringen föreslås anknyta till skogs-
arbetens (1969) system med tanke på en tänkbar framtida koppling mellan fram-
komlighetskartor för terrängfordon och brutenhetskartor. Ur metodutvecklings-
synpunkt har det bedömts lämpligt att begränsa lutningsklasserna till tre som 
framgår av nedanstående tabell. 

Lutningsklasser enligt 
skogsarbeten (1969) 
Klass % grader 

O-lO 0-6 
2 10-20 6-ll 
3 20-33 11-18 

4 33-50 18-27 

5 50- 27-

2.5.5. Ytstruktur 

Föreslagna lutningsklasser för geomor-
fologi ska kartor 
Klass 

2 

3 

Den ytstruktur som är angelägen att redovisa är stor- och rikblockighet. Inne-
börden av dessa begrepp varierar mellan kartläggningar från olika tider. Någon 
systematisk kartering av moränens blockhalt infördes inte förrän på det revi-
derade Malingsbobladet SGU Ser Ae Nr 168 (Lundqvist 1930).Med rikblackighet 
avsågs ytor där marken helt täcktes av block, medan storblackighet ansågs före-
ligga när blockens storlek var 1 m i diameter eller mer. I ett senare arbete 
har Lundqvist (1946) angivit följande indelning: 
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Rikblackig 
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Täckningsgrad 
> l /2 
> l/2 

Blockstorlek 
> l m3 

3 O, 25 - l ,O m 

Enligt S;GU:s senaste anvisningar (1978b) anses storblackighet föreligga vid en 
blockstorlek av minst l m3, medan ytor som till mer än l/3 täcks av block klas-
sificeras som rikblockiga. En översikt av de geologiska kartornas blockhalts-
kartering återfinnes hos Wastenson (1969). 

2.5.6. Morfometrisk indelning av formelement 

Försök bör göras med morfometrisk indelning av alla formelement, vilket innebär 
att de klassificeras med avseende på relief och i vissa fall lutning (t ex dis-
talbranten på ett randdelta). Det kan invändas att en särskild reliefklassifi-
cering inte är nödvändig, då den geomorfologiska kartan ju redovisar topogra-
fiska kartans höjdkurvor. Läsarenborde själv kunna kombinera symboler för form-
element med den aktuella kurvbilden och dra slutsatser om storleken och höjden. 
Vidare kan en viss besparing göras av tid och pengar om formelementen karteras 
utan att indelas morfometriskt. Vid användning av mycket översiktliga kartor 
kan detta förfarande vara tillfyllest. Emellertid erhålles i stereob1lden så 
mycket information i avseende på rnafornetri att det vore oekonomiskt att inte 
utnyttja denna för någon form av differentiering på kartan. Den grundinforma-
tion som erhålles ur topografiska kartan kan därigenom kompletteras. 

Svårigheterna att uttala sig om forme1ementens relief enbart med ledning av 
höjdkurvor illustreras i fig 5 där koncentriska höjdkurvor indikerar kul-
liga formelement, vars profil markerats. Reliefen kan vara 5-7 m (A) lika väl 
som 12-13 m (B) trots att kurvbilden inte antyder några större skillnader. En 
tredje höjdkurva innebär inte nödvändigtvis att kullen i detta fall är högre än 
den som markerats med två höjdkurvor, men den kan även innebära 18-19 meters 
relief (C resp D). 

Vid valet av indelningssystem för reliefklassificering av formelement bör föl-
jande faktorer sammanvägas: 

l. Tolkningsmöjligheterna i stereobilder. Dessa möjligheter visas i kap 4.2.4. 

2. Kartkonsumentens önskemål om informationsmängd (ambitionsnivån). Entydiga 
önskemål har inte framförts. Författarens personliga erfarenheter från dis-
kussioner med ansvariga för planering visar att all begriplig och relevant 
information som kan erhållas är välkommen, i än högre grad om den är direkt 
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Fig 5. Jämförelse mellan kurvbild och relief. 

anpassad för fysisk planering och inte behöver omarbetas för att gagna sitt 
syfte. Geomorfologiska kartor som planeringsunderlag är ännu oprövade, var-
för kraven kan vara svåra att precisera. Till dess att ett utbyte av syn-
punkter mellan kartör och planerare har kommit igång ankommer det på den 
som besitter fack-kunskaper att till en första prövning lämna förslag till 
ambitionsnivå. 

3. En faktor som bör beaktas är viktningen mellan förrnelement av olika storlek. 
Det är rimligt att skilja de allra minsta av de s k mellanformerna från dem 
som genom sin storlek i betydande grad präglar landskapsbilden i betrakta-
rens närmaste omgivningar. Exempelvis borde inte 2-3m höga fluviala ter-
rassbranter redovisas i samma reliefklass som en 15m hög brant. 

4. Vissa grupper av formelement når många gånger inte över ca 3 meters höjd 
(dyner,De-Geer-moräner), men kan ställvis uppvisa betydande storlek. Det är 
angeläget att sådana särdrag påpekas i kartbilden genom upprätthållande av 
en lägsta klass med snäva gränser. Inrättande av en särskild reliefklass för 
de lägsta formerna kräver för balansens skull en indelning av de större i 
två klasser. Frånsett vissa bergsbranter och större rullstensåsar, når de 
flesta formelement inte större relief än att gränsen ca 12m kan bedömas 
vara lämplig. 

5. Den personliga terrängupplevelsen är en faktor som inte bör försummas, även 
om den är svår att precisera. Man kan inte bortse från att våra möjligheter 
att överblicka terrängen torde kunna påverka indelningssystemet. Exempelvis 
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ger i allmänhet ett område som domineras av former upp till 2-3 meters höjd 
en besökare överblick från flera punkter i terrängen vilka kan nås relativt 
obehindrat. Högre formelement inte bara försvårar överblicken utan tvingar 
även till större fysisk ansträngning vid förflyttning. 

6. Den kartografiska redovisningen utövar stort inflytande över indelningssys-
temet, även om det inte ensamt får styra detta. Klasstillhörigheten kan 
illustreras med olika linjetjocklek eller olika storlek på punkter och and-
ra symboler. Ett stort antal klasser gör att linjetjockleken och därmed 
klasstillhörigheten kan vara svår att avgöra, särskilt då två intilliggande 
klasser är representerade långt från varandra på kartan. För att läsbarheten 
skall vara god och symbolernas utformning vara tilltalande, måste antalet 
klasser vara litet. 

Den klassindelning som prövats föreliggande metodstudie presenteras kap 4.2.2.3. 

2.6. Morfogenes - terrängformernas uppkomstsätt 

2.6.1. Inledning 

Morfogenetisk information skall upplysa om de processer som format landytan. Re-
dan substratinformationen ger en allmän information om genesen genom kopplingen 
mellan morän och nedisning, grus och rinnande vatten m m. För den mer detaljera-
de informationen står de geomorfologiska formelementen som utgör konkreta spår 
efter omskapande händelser och processer. Som exempel på sambandet mellan form 
och process kan nämnas randdelta, sanddyn och ravin. Ett s k randdelta uppkom-
mer vid utflöde av smältvatten från en is under en tillfällig stagnation i av-
smältningen. stora mängder av huvudsakligen sand och grus avlagras därvid på 
havsbottnen framför isen. I våra dagar uppträder ett randdelta i form av en sol-
fjäderliknande platå på torra land nära gränsen för den högsta nivå som det då-
tida havet nådde- den s k Högsta kustlinjen (HK). Ofta uppträder sanddyner på 
deltat. De har uppkommit genom vindens inverkan i ett skede då marken höjts ur 
havet, men ännu inte var täckt av bindande vegetation. I deltats proximala del -
belägen längst bort från den dåtida iskanten -är jordarten silt inte ovanlig. 
detta material uppkommer lätt ett rikt förgrenat system av dalgångar med branta 
sidor- raviner. Vid uppkomsten är flera processer samverkande av vilka den vik-
tigaste är jordflytning. 

En indelning av formelementen grundad på deras uppkomstsätt kan göras på såväl 
översiktlig som detaljerad nivå. På den översiktliga nivån baseras indelningen 
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på kännedom om de formbi.ldande processerna. Även på detaljerad nivå ordnas form-
elementen efter genes, men också efter utseende och läge i förhållande till 
isens rörelseri.ktni.ng, Högsta kustli.njen m.m. 

2.6.2 Indelningssystem 

Indelning av geomorfologiska formelement på översiktlig nivå (efter Soyez 1974) 

l. BERGGRUNDsFORMER (Uppkomna till följd av rörelser i berggrunden, t ex 
förkastningsbranter) 

2. GLACIALA OCH PERlGLACIALA FORMER (Bildade genom inverkan av is, snö och 
frost, t ex rundhällar) 

2. l. Destruktionsformer 
2.2. Ackumulationsformer 

3. FLUVIALA OCH GLACIFLUVIALA FORMER (Bildade genom inverkan av rinnande 
vatten i floder och från smältande 
is, t ex rullstensåsar) 

3. l. Destruktionsformer 
3.2. Ackumulationsformer 

4. POLYGENETISKA FORMER (Omfattar huvudsakligen sluttningsprocessernas former 
former bildade genom ras, skred och annan för-
flyttning i en sluttning, t ex raviner) 

4.1. Transportbanor 
4.2 Ackumulationsformer 

5. LIMNISKA OCH MARINA FORMER (Uppkomna genom vågors och strömmars aktivi-
tet i sjöar och hav, t ex strandvallar) 

5.1. Destruktionsformer 
5.2. Ackumulationsformer 

6. EOLISKA FORMER (Orsakade av vinden, t ex sanddyner) 

6.1. Deflationsformer 
6.2. Ackumulationsformer 

7. KARSTFORMER (Uppstår vid upplösni.ng av kalkberggrund genom inverkan av 
kolsyra - (kemisk vittring}. Exempel är grottor) 

8. BIOGENA OCH ANTROPOGENA FORMER 

8.1. Biogena former (betingas av växter och djur, t ex högmossar} 
8.2. Antropogena former (orsakas av människans aktivitet, t ex grus-

täkter} 
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Ytterligare en indelning måste göras. Denna underordnas den genetiska indelning-
en och motiveras dels med hänsyn till flygbildstolkningens begränsningar och möj-
ligheter och med hänsyn till kartans syfte, ambitionsnivå och skala som framgår 
av nedanstående samt fig 6: 

l. Terrängens storformer har ofta regional utbredning. Exempel utgör förkast-
ningslinjerna längs Vättern, Skånes horstar, eller det subkambriska pene-
planet i form av Närkeslätten. Sådana former redovisas lämpligen mer över-
siktligt på en geomorfologisk baskarta i liten skala, exempelvis 1:250000, 
som komplement till en karta i skala 1:50000. De regionala dragen kan dock 
antydas i skala 1:50000 genom att i exemplet Vättern kartan visar det komp-
lex av bergsbranter som förekommer i förkastningszonen. 

2. Terrängens småformer kan utgöras av isräfflor, jättegrytor eller andra s .k 
P-former, de flesta omöjliga att upptäcka i flygbilder. Viss redovisning 
kan ske i skala 1:50000 av redan kända objekt, exempelvis en räffellokal av 
nyckelintresse för tolkningen av isavsmältningsförloppet. I huvudsak hänvi-
sas dock dylika småformer till redovisning i skala 1:25000 eller större. En 
sådan storskalig karta kan vid behov upprättas som ett komplement till kar-
tan i skala 1:50000. 

3. För den regionala karttäckningen i skala 1:50 000 återstår de s k mellanfor-
merna t ex rullstensåsar, dödisgropar, raviner och moränryggar. Dylika for-
mer kommer således att dominera kartbilden, inte bara till följd av hög frek-
vens, utan även som ett utslag av flygbildstolkningens möjligheter. 

Ovanstående indelning utesluter givetvis inte att mellanformer kan redovisas 
annan skala. Fjällkarteringen (se ovan sid 12) visar ju mellanformer i skala 
1:250000. 
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Illustration av· (a) storformer, (b) mellanformer och (c) småformer. 
(a) Peneplan och regional förkastningszon. Närkeslätten och Kilsbergen. 
(b) Rullstensåsar. ö om Tibro. 
(c) Skärtråg. Bohuslän. 
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B. D A T A I N S A M L I N G 

l. INLEDNING 

1.1. Flygbilder och tolkningsinstrument 

I föreliggande studier utgörs flygbildsmaterialet av pankromatiska omdrevsbilder 
i papperskopia och i skala 1:30 000 samt !R-färgdiapositiv i skala 1:50 000 och 
1:30 000. I undantagsfall har annan skala prövats, vilket framgår av texten. 

Bilderna har tolkats i Zeiss Jena Interpretoskop med 2-16 ggr förstoring. 

l. 2. Arbetsgång 

Datainsamlingen skall enligt förutsättningarna baseras på analys av kartor, lit-
teratur och flygbilder. Arbetet har följt nedanstående schema: 

l. Inledning 

- översiktliga studier av flygbilder och befintliga kartor 
- preliminärt val av referensytor 
- fältrekognoscering omfattande 

.allmän orientering inom representativa delar av under-
sökningsområdet 

·kontroll och slutligt val av referensytor (kalibrering) 

2. Flygbildstolkning 

tolkning i stereoskop omfattande avgränsning och inritning av 
beskrivningsenheter/objekt på transparenta tolkningsöverlägg 

- överföring till preliminär karta 

3. Kontroll 
- fotogrammetrisk uppmätning och/eller 
- fältkontroll i form av stickprov eller kontroll av svårtolkade 

ytor. 

4. Eventuell omtolkning på vissa punkter 
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1.3. Inblickbarhet i skogsmark 

Möjligheterna att upptäcka och att framgångsrikt identifiera mindre form-
element (upp till 3-4 meters höjd) är kopplade till inblickbarheten i skogs-
mark. Graden av inblickbarhet bestäms av hur stor del av markytan som är möjlig 
att observera och som inte skyms av trädkronorna eller deras skuggor. Flera 
försök har gjorts att bestämma kronslutenhet och inblickbarhet i flygbilder 
(bl a Axelsson och Mäller 1962, Wastenson 1969) Vid försöken har prövats dels 
ett punktgitter och dels en täthetsskala (~). Den förstnämnda visade sig 
ge den största noggrannheten, medan den sistnämnda bedömdes vara snabbare men 
ändå ge tillfredsställande noggrannhet (Wastenson 1969). 

I föreliggande arbete rörande geomorfologisk kartläggning har tolkningsresul-
taten inte systematiskt satts i relation till berä,kningar av inblickbarheten. 
Främsta orsaken är att en sådan studie, som påbörjats men inte slutförts, visade 
sig bli alltför tidskrävande då graden av inblickbarhet inte tycktes vara den 
enda faktor som påverkade tolkningsresultatet. En faktor som måste beaktas vid 
sidan av kronslutenhets-och inblickbarhetsbedömningar är vegetationens mönster 
inom terrängavsnittet (homogent, mosaikartat m fl varianter). Med hjälp av 
skisserna i fig 8 görs ett försök att i korthet illustrera dessa förhållanden. 

Profilerna A och~ visar terräng med mycket låg grad av inblickbarhet. I pro-
fil A följer dock krontakets profil markytans profil i stort och indikerar nivå-
skillnader som betingas av förekomst av vissa formelement. Krontakets profil 
kan dock lika gärna betingas av fuktighetsskillnader i en allmänt småkuperad 
markyta som i profil!. Profil f visar liksom profil A tät skog och förekomst 
av formelement. På grund av dräneringsskillnader mellan höjder och sänkor växer 
sig träden högre i de lägre partierna och krontaksprofilen utjämnas. Om en 
variation i trädslagsfördelningen kan kopplas till kullarna som i profil~ ges 
dock vissa indikationer. 

~ och l visar terräng med högre inblickbarhet än ovanstående. Trädbestånden i !_ 
är med avseende på stamavstånd homogena och upptäckt och identifiering av form-
element torde kunna göras genom direkt observation av objektets form. Den samman-
lagda areal som direkt kan observeras är lika stor i båda fallen. Emellertid är 
v~etationsmönstret olika i de båda terrängpartierna. Trots hög inblickbarhet 
underlättas inte tolkningen då det mosaikartade mönstret och formelementens läge 
i förhållande till gläntorna orsakar svårigheter vid~. 
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Med hänsyn till redovisade förhållanden, som inte saknar verklighetsbakgrund har 
endast en översiktlig indelning gjorts av inblickbarheten, nämligen följande: 

Beteckning 

Tät skog 
Gles skog 
öppen mark 

:n.,. 

Inblickbarhet 

ca 40% 
ca 40-80% 
ca 80% 

Fig 7. Exempel på täthetsskala. 

A 

c 

B 

F 

Fig 8. Inblickbarhet och tolkningsmöjligheter skogsmark. Se texten 
föregående sida. 
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2. SUBSTRAT 

2.1. Befintligt kartunderlag 

Hela Sverige täcks av geologiska kartor. För en geomorfologisk karta är den geo-
logiska jordartskartan i första hand av intresse, men såväl informationsinnehåll 
som skala och ålder är synnerligen varierande (tab l och fig 9 ) . stora delar av 
landet täcks av kartor som ger en alltför ofullständig bild. l planeringssam-
manhang är det angeläget att gränsen mellan ytor med finmo resp grovrna redovi-
sas - den skiljer områden med låg bärighet, ~älskjutande egenskaper eller i öv-
rigt instabila markförhållanden. I stora delar av södra Sverige är emellertid 
den karttyp, som har en ofullständig redovisning av finrnagränsen den arealmäs-
sigt dominerande. över stora delar av sydsvenska höglandet är kartorna dessutom 
från tiden omkring sekelskiftet. För norra Svealand och Norrland redovisas fin-
mo-grovrnagränsen på länskartorna i skala l: 200 000 och läget är där gynnsammare. 
I nyare kartmaterial (Ae-serien, skala 1:50 000) finns finmo-grovmogränsen angi-
ven och kartbilden är i övrigt mycket detaljerad. 

2.2. Prövning av flygbildstolkningens möjligheter vid 
jordartskartering 

Inledning 

Föreliggande metodstudie har varit kopplat till ett annat flygbildsmetodiskt pro-
jekt vid institutionen, som avser jordartskartering med flygbildsteknik (Lunden 
1977). I den undersökningen analyserades möjligheterna att tolka jordartsgrän-
ser och att inom dessa bestämma jordarten i olika filmslag och bildskalor. Jord-
arterna indelades i grupper och för varje grupp prövades värdet av vissa indika-
torer i bilderna. 

2.2.1. Jordartsindelning 

Jordartskartering baserad på flygbildsteknik medger endast ett grovt indelnings-
system med följande klasser: 

Beteckning 
Berg i dagen 

Morän 
Grovsediment 

Innebörd 
Kalt berg och berg med jordtäcke 
tunnare än ca 0,5 m 

Grovmo-grus 
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Tab 1. Jämförelse mellan geologiska kartserier och flygbildsbaserad kartläggning 
med avseende på substratindelning 

Kartor i Kartor i Kartor i Läns kartor i Klassindelning 
Aa-serie utg Aa-serie utg /\e-serien utg Ca-serie vid flygbil d s-
omkr 1930 omkr 1930 1964 och senare Skala l :200000 tolkning 
och tidigare och senare 
Skala l :50000- Skala l :50000 Skala l :50000 
l :200000 
Kal t berg/ Kalt berg/ Kalt berg/ Kalt berg/ Kalt berg/ 
Berg i dagen berg i dagen berg i dagen berg i dagen berg i dagen 
Morän Morän Morän Morän Morän 

Indelning efter Indelning efter Indelning efter Indelning efter 
kornstorlek och kornstorlek och kornstorlek och blo.ckhalt och 
blockhalt blockhalt blockhalt i vissa fall 

kornstorlek 
Grus Grus Grus Grus Grovsediment 
Sand Sand Sand Sand 
Mo Mo Grovrna Grovrna 
Lera Mjäla Finrna Finrna Finsediment 
Jl.kerlera Lera Mjäla Mjäla 

Lera L~ril 

Torv Torv Torv Torv Organisk 
Gyttja Gyttja Gyttja Gyttja jordart 
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Fig 9. Utgivning av jordartskartor i Syd- och Mellansverige (SGU, nov 1979). 
Indelning av kartorna med avseende på redovisning av finsediment. 

D 

• 

Skala 1:50000, 1:100000 och 1:200000 
Finsedimentgruppen omfattar endast 
lera eller åkerlera. 

Skala 1:50000. Finsedimentgruppen separerad 
i mjäla och lera. 

Skala 1:50000. Finsedimentgruppen separerad 
i finmo, mjäla och lera. 

Norr om linjen Gästrikland-Dalsland föreligger 
endast länskartor i skala 1:200000. 
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Finmo-lera 
Torv, gyttja, dy 

Den föreslagna indelningen är naturlig med hänsyn till geologiska bildningssätt 
och geotekniska egenskaper. Indelningssystemet har prövats vid en jämförande 
studie rörande flygbildstolkningens möjligheter i olika bildmaterial (Lunden 
1977). 

2.2.2. Tolkningsindikatorer 

Vid karteringen utnyttjas möjligheten att i stereomodellen tolka faktorer som 
indikerar förekomst av viss jordart, såsom ytform, erosionsdetaljer mm. Ett så-
dant arbete kräver att kartören har goda geologiska kunskaper, såväl teoretiska 
som praktiska (fälterfarenhet).(Lunden 1977). 

Indikatorerna kan indelas i två huvudgrupper: 

l. Indikatorer som nästan alltid kan studeras och värderas och som huvudsakli-
gen ger de för gränsdragningen användbara indikationerna, nämligen 

markanvändning 
ytform 
yttextur 

vegetation 
topografiskt läge 

2. Indikatorer som är mindre frekventa och som huvudsakligen ger punktinforma-
tion för själva jordartsbestämningen, nämligen 

erosionsdetaljer 
dikning 
egenfärg 

ytupptorkni ng 
täktverksamhet 

Utnyttjandefrekvensen för resp jordartsindikatorer för separation av jordartsgrup-
perna har undersökts. Resultat från två undersökningsområden redovisas i nedan-
stående tabeller. Tabell 2 gäller en undersökning i skinnskattebergstrakten och 
avser terräng såväl ovan som under HK, medan tabell 3 visar resultat från ett 
under HK beläget område s om Linköping.(Lunden 1977). 

Tabellerna belyser svårighetsgraden vid gränsdragningen mellan jordartsgrupper. 
"Medelvärden" i högra kolumnen ger en viss uppfattning om indikatorernas använd-
barhet. Exempelvis har topografiskt läge mycket ofta kunnat utnyttjas, medan 
täktverksamhet mycket sällan varit till någon hjälp vid tolkningen. Den låga ut-
nyttjandefrekvensen för täktverksamhet - trots att indikatorn nästan alltid är 
bunden till grovsediment - torde vara att andra indikatorer varit tillräckliga 
för bestämningen. Undre radens "medelvärden" kan utnyttjas för relativa bedöm-
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1 • NIISTAN All T l O J "MEOH• Z • OFTA 
J • SPOAAOISKT VJIROEN" 
4 • AlORIG f/G f/M f/8 f/0 G/M , G/1 G/O M/l M/0 l/O 

VTfORN l 1 1 l z 1 J J 1 1 1.9 

YTTEXTUR • l 1 3 l 1 l l l 1 l.O 

MARKANVIINON l NG J 1 l l J J J • J J l.7 

VEGHATION J z 1 l z 1 z z l 1 1.8 

TOI'OGAAFISKT lXG[ J 1 1 z l 1 z z l 1 1.7 

UOSIONSOUAlJU J J J J J J 3 • • • 3.3 

OIKNING 3 3 3 • • • z 3 3 3 J.l 

EGENfUG 3 • z z 3 z 3 z 3 z Z.6 

VTUI'PTORKNI NG l • 3 l J 3 z • l 3 z.s 
TXKTVERKSAIIlET 3 • • • J 3 3 • • • 3.6 

!---
"MEDEl VXROEN" 3.0 Z.§ 2.1 Z.1 Z.7 z.z z.s 3.0 l.6 l.3 

Tab 2. Tolkningsindikatorernas utnyttjande för att skilja jordartsgrupper 
-- vid flygbildstolkning. Testyta i Malingsbotrakten (efter Lunden 1977). 
B- Berg, M- Morän, G- Grovsediment, F- Finsediment, 0- Organi~k jordart 

1 o lllSTAII All TIO r---
Z • OfTA "'IEOEl· 
3 o SPOAAOISKT 1/1 M/O 1/0 

YUOEN 
4 • Al!IRIG f/G f/M f/1 f/0 G/M G/O N/1 

YTfOIIII 2 1 1 2 J 1 1 2 1 1 1.1 

YTTEXTUR • l 1 , z 1 3 l z 1 Z.1 

NAWNYIINON l NG J 1 1 z , , , , , , Z. l 

VEGETATION , 1 1 z , 1 z z z 1 1.1 

TOI'OGAAFI SKT UIGE z 1 1 z , 1 1 z z 1 1.6 

UOSIONSOETAlJU , , , , , , , • • • J.S 

DIKNING , , , , • • z • 3 , 3.2 

[G[NfXRG 3 • z z 3 z z z , z z.s 
YM,TORKNINO , 3 3 z , , z 4 z , z.a 
TXKTYERKSAIIlET 3 4 4 4 3 3 3 • 4 4 3.6 

'MEDEl VXROEN' Z.t Z.3 z.o z.s 3.0 z.z z.z Z.9 2.6 Z.3 

Tab 3. Tolkningsindikatorernas utnyttjande för att skilja jordartsgrupper 
-- vid flygbildstolkning. Testyta s om Linköping (efter Lunden 1977). 
B- Berg, M- Morän, G- Grovsediment, F- Finsediment, 0- Organisk jordart 
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ningar. Exempelvis har gränsen mellan finsediment och berg varit lättare att dra, 
än mellan finsediment och grovsediment. 

Det visade sig vid undersökningen att de viktigaste indikatorerna var 

ytform 
topografiskt läge 
vegetation. 

Det betonas, att flera i.ndikatorer normalt utnyttjas för bestämning av en och 
samma jordartsenhet och att summan av deras värde är utslagsgivande. Ett flertal 
svaga indikatorer kan i vissa fall tillsammans ge en entydig identifiering. 

2.2.3. Indikatorernas utnyttjande för jordartsbestämning 

I följande sammanfattning pekas dels på vissa kopplingar mellan indikatorer och 
jordart/jordartsgrupp och dels några vanliga tolkningsproblem. För erhållande av 
utförliga beskrivningar av indikatorerna och deras användbarhet för jordartsbe-
stämning hänvisas till Lunden (1977), Kihlblom (1970 och 1971) samtViberg (1972 
och 1974). 

Berg i dagen. Vetskapen om att berget normalt ligger i eller nära markytan i ter-
rängens högre partier och att ytan oftast är mycket glest bevuxen ger indikato-
rerna topografiskt läge och vegetation ett högt värde. Karaktäristisk är också 
egenfärgen, särskilt i !R-färg, vare sig berget är helt kalt eller bevuxet med 
lavar (pankro - mycket ljus gråton, IR-färg - klarblå färgton). 

Morän. Vid moränkartering föreligger svårigheter vid gränsdragningen mot berg med 
tunt moräntäcke. Denna gränsdragning är svår även i fält, då substratbilden är 
mosaikartad i övergångszonen nch moräntäcket successivt tunnas ut. Med kännedom 
om landskapets geologiska uppbyggnad i stort kan topografiskt läge vara en vär-
defull indikator. Ytformen ger också god ledning, framför allt då moräntäcket 
har karaktäristisk morfologi, t ex förekomst av drumlins. I odlingsbygder indi-
kerar ofta vegetationen gränsen mot sedimentytor. Under begreppet yttextur in-
ryms blockighet. Förekomsten av bloek är en stark moränindikator. 

Grovsediment. Kombinationen av täktverksamhet och karaktäristisk ytform är of-
tast en säker indikation på grovsediment. Vanligen visar trädvegetationen jämn 
täthet och kronhöjd jämfört med moränytor. Med kunskap om naturlandskapets upp-
komst ger topografiskt läge goda indikationer. Vidare är erosionsdetaljer i 
bäckraviner till god hjälp vid tolkningen lbranta sidor med skarpt krön och ofta 
krönlir.je med upprepad bågform i markplanet). 
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Finsediment. En härledning av terrängformernas uppkomstsätt leder även i detta 
fall till att topografiskt läge och ytform är starka indikatorer. Ofta bildar 
finsedimenten plana ytor i terrängens lägre partier. I odlingsbygder är finse-
dimenten vanligen uppodlade och framträder på vårbilder genom dikningsmönster 
(täckdikning) och flammighet i gråtonen till följd av ojämn ytupptorkning. De 
processer som är bundna till finsedimenten ger mycket karaktäristiska erosions~ 
detaljer (skred, raviner). 

Organiska jordarter. De organiska jordarna representeras av torv i den undersök-
ning (Lunden 1977) som varit kopplad till föreliggande projekt. Torvmarkerna 
har indelats i mossar och kärr av vilka endast de skogbevuxna kärren vållat 
problem. Topografiskt läge, ytform och vegetation (med ovannämnda undantag) är 
viktiga indikatorer. Oftast uppträder torvmarkerna i svackor och i lägre par~ 
tier i terrängen där de visar plan ytform. Yttexturen är karaktäristisk. Den 
orsakas av fältskiktets tuvighet vilken i bilden ger en diffus melerad ton 
(pankromatisk film- mellangrå och !R-färgfilm- grå-brun-rosa). Dikning 
skogsmark är oftast bunden till torv. På odlingsmark framträder jord som inne-
håller torv vanligen med mörkare egenfärg. 

Svårigheter med avgränsningen mellan finsediment/grovsediment uppträder främst 
på åkermark med växande gröda då ytupptorkningsmönster som indikator elimine-
ras och endast ytform och topografiskt läge återstår för den areella bestäm-
ningen. Erosionsdetaljer (raviner, bäckfåror med skarpt krön) är visserligen 
goda indikatorer, men ger främst upplysningar av punktkaraktär. Ett välutveck-
lat ravinsystem med skarpt avgränsad utbredning i en sedimentslätt ger dock 
möjlighet att med begränsad fältkontroll kartlägga finsedimentområdet. Vidare 
kan såväl gran- som lövskog förekomma på båda sedimenttyperna, varför indika-
torn vegetation minskar i värde. 

Grovsediment/morän. Problemen avser främst gränsdragning vid förekomst av block-
fattig/småblackig morän med relativt hög halt av sand och grus intill sandiga 
grovsediment. Vegetationen är då likartad på båda typer av substrat. I många 
fall ger ytformen klara besked (åsar, deltan, kittelfält),men flacka o~egel
bundna isälvsavlagringar eller spridda svallgrusförekomster förväxlas lätt med 
blockfattig morän. Svårigheterna uppvägs dock av det faktum att såväl isälvs-
avlagringar som större svallgrusförekomster oftast har dokumenterats i samband 
med grusinventeringar eller utmärks genom täkter. 

Morän/berg. Problemen betingas av svårigheter att bestämma moräntäckets mäk-
tighet och avgöra när detta är så tunt att kalt berg anses föreligga. Tunt mo-
räntäcke är ofta osammanhängande och genombrutet av berget, som i övrigt starkt 
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präglar markytans form. 

Ytterligare kan svårigheter uppstå vid tolkning av småkuperad terräng med rik-
och storblackig morän. De blackiga kullarna förväxlas lätt med kalt berg även 
vid tolkning i !R-färgfilm. Den lokalkännedom som erhålles vid en översiktlig 
fältkontroll kan dock eliminera svårigheterna. 

Tunt ytlager av torv eller inblandning av organiskt material i åkermarkens yt-
skikt ger vanligen en svag flammighet i flygbilderna, något som vid tolkningen 
kan leda till överskattning av det organiska materialet. 

Smärre ytor av finsediment eller torv i barrskogsklädd moränterräng indikeras 
många gånger av lövinslag. Sådana ytor framträder i !R-färgbilder, men upptäcks 
sällan i det pankromatiska bildmaterialet. 

2.2.4. Filmslag 

I den refererade undersökningen (Lunden 1977) har följande filmslag prövats: 

Filmslag 

Pankromatisk film 

Konventionell färgfilm 
IR-färgfi lm 

Bildskala 

1:20 000 
1:30 000 
1:20 000 
l: l o 000 
1:20 000 
l :30 000 
l :50 000 
1:60 000 

Det fastslås att !R-färgfilmen har klara fördelar jämfört med konventionell 
färgfilm vid vegetationsbestämning, där en koppling till jordart ofta är möj-
lig samt vid kartering av berg i dagen. Pankromatisk film har inte i något fall 
givit bättre resultat än färgfilm. Höghöjdsmaterialet- 1:50 000, 1:60 000-
ger i stora drag samma information som övrigt material, men har betydligt säm-
re detaljåtergivning. 

2.2.5. Försök med tillämpad jordartskartering 

Den ovan i korthet refererade studien (Lunden 1977) - som utfördes med ringa 
eller ingen fältkontakt i samband med tolkningen - följdes av ett försök med 
tillämpad jordartskartering. I detta försök som baserats på !R-färgbilder (dia-
positiv) i skala 1:20000 integrerades en fältkontroll i arbetet. Denna fält-
kontro 11 visade si g vara av s to r t värde. Karteringen utfördes i föl j ande steg: 
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l. Framställning av preliminär jordartskarta baserad på flygbilds-
tolkning. Därvid framgick var fältkontroller var nödvändiga. 

2. Fältkontroll med ledning av den preliminära kartan. 

3. Fortsatt tolkning med utnyttjande av resultat från fältkontrollen 
med möjlighet till extrapolering från de fältkontrollerade lokalerna. 

Med stöd av erfarenheterna under punkt 2 ovan kunde en finare indelning av jord-
arterna tillä~pas, vilken framgår av teckenförklaringen till fig 10. Tolknings-
resultatet har jämförts med en fältkartering utförd av SGU i samma område. Den-
na jämförelse visar att mycket goda resultat kan uppnås om ett begränsat fält-
arbete läggs in under arbetets gång. Den mest framträdande avvikelsen från 
SGU:s fältkartering avser kalt berg. Orsaken är att generalisering med tanke på 
publiceringsskalan (1:50000) görs redan i fält. En annan orsak torde vara svå-
righeten att dra gränsen mellan morän och berg då övergången vanligen är succe-
siv. 

Karteringshastigheten med flygbildsteknik kombinerad med begränsad fältkontroll 
var ca 2,5 km2 per dag. Fältkartering av samma område utfördes av SGU med en 
hastighet av ca 0,8 km 2 per dag. 

Jordartskartering baserad på översiktlig fältrekognoscering och tolkning av 
flygbilder (såväl pankro som IR) bedrivs inom ramen för SGU:s uppdragsverk-
samhet (Lagerbäck SGU, muntl uppg). Kartläggningen som bedrivs i Norrlands 
inland har två syften. Den skall dels ge en regional morfologisk-genetisk över-
sikt och dels lämna underlag för geokemisk provtagning. Tidsåtgången är 
ca 2 veckor i fält och lika lång tid vid stereoskop för kartering aven storruta. 
Ingen karta har publicerats (beställningsarbeten). 

2.3 Generalisering av befintliga kartor - utförda försök 

2.3. l Klassindelning 

Substratredovisningen skall ge en översiktlig bild av jordarter och berg da-
gen. En gruppindelning av jordarterna i substratklasser är motiverad av 

- kravet på översiktlighet 
- kravet på snabb kartläggning 
- flygbildstolkningens begränsningar vid jordartskartering. 
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b) Fältkarterad jordartskarta (från SG U :s arbetskarta i skala l: l O 000). 

~ Berg ~ M.orän 
~ Bedrock L::J T1Ll 

lo'""D Isälvsmaterial 
~ Glociafluvial material 

R Svallsediment (sand, grus) 
t;:;:::j Beach deposits (sand, gravel) 

f=-=1 Kärr EJ Fen 
~Mosse 0 Silt (mjäla, finmo) 
~Bog l...J Silt 

Postglacial lera 
Postglacial clay 

Glacial lera 
Glacial clay 

Gyttjelera 
Gyttja clay 

1000 m 

1000 m 

F i g l Q. Jordartskartor framställda med konventionell fältkarteringsmetodik 
samt med flygbildsteknik. a) Flygbildstolkas jordartskarta (enl 
tillämpad metod med begränsad fältkontroll). IR-färgbilder skala 
1:20000. b) Fältbaserad jordartskarta (från SGU:s arbetskarta i skala 
1:10000) (från Lunden 1977). 
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Klassindelningen ansluter sig till den, som redovisats ovan, nämligen 

l. Berg 
2. Morän 
3. Grovsediment 
4. Finsediment 
5. Organiska jordarter 

Varje klass har indelats ytterligare i två underklasser med avseende på täcknings-
grad i enhetliga ytor resp mosaikartade ytof. Förfarandet illustreras principiellt 
i figll som visar terräng N om Karlsborg (SGU Ser Aa Nr 139 från år 1915). 

En liknande metod tillämpas vid framställning av kvartärgeologiska kartor 
i Norge (Follestad 1976). På dessa kartor anges mer sammanhängande jordtäcke 
med yttäckande färger medan svåravgränsade och små förekomster av annat 
substratinom de större ytorna visas med bokstavsbeteckningar. Moräntäcket redo-
visas i två klasser, nämligen morän med större mäktighet resp tunt och osam-
manhängande täcke. Kartan anger även vissa formelement samt sedimentens korn-
storlekar i sex klasser. Skalan är 1:50000. 

2.3.2 Bedömningsgrunder vid substratklassificering 

En allmän princip för generaliseringen vid SGU:s kartläggning är att kartbilden 
i möjligaste mån skall återge områdets allmänna karaktär (SGU 1978). Denna tanke 
har varit vägledande även i föreliggande arbete och karteringen har utgått från såväl 
såväl terrängerfarenhet som teoretiskt kunnande hos kartören. I områden med full-
gott kartunderlag har arbetet huvudsakligen inneburit en generalisering av den 
geologiska kartan med stöd av flygbildstolkning. 

Vid karteringsförsök i områden med otillräckligt kartunderlag har arbetet varit 
direkt inriktat mot den generaliserade substratåtergivningen. Ett mEllansteg med 
relativt detaljerad information, vilken sedan genom ytterligare ett arbetsmoment gene 
generaliserats är tidsödande och har undvikits. Områdesindelning och klassificering 
har, förutom på ovannämnda allmänna princip, byggt på följande bedömningsgrunder: 

l. Arealbedömning på geologiska kartan 

- Ett enhetligt avsnitt bör ej innehålla inslag av underordnat substrat 
till mer än ca 15 %, fördelat över eller koncentrerat till enstaka 
förekomst 

- I en mosaikartad yta bedöms det dominerande substratet uppta ca 50-85% 
av arealen 
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1 

Jordartskarta (efter SGU Ser Aa N:o 139) och förslag till 
generaliserad substratbild på en geomorfologisk karta över 
samma område N om Karlsborg. B - berg i dagen, M - morän, 
BM - dominerande berg med underordnat inslag av morän, 
MB - dominerande morän med underordnat inslag av berg i dagen. 
Se texten kap B.2.3.1. 

Teckenförklaring till fig ll och följande rörande substratredovisning: 

• Berg i dagen 
A Morän 
~ Finsediment 
8 Organisk jord 
(9 Sjö 
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2. Arealbedömning i flygbilderna 

- Arealbedömningen i flygbild bör i stort överensstämma med den som 
gjorts med utgångspunkt i geologiska kartan. 

- I den händelse bedömningen inte leder till överensstämmande mellan 
karta och flygbild, bör fältkontroll utföras, såvida inte bestäm-
ningen i flygbild kan utföras med stor säkerhet och därmed ersätta 
fältbesöket. Flygbildstolkning blir givetvis avgörande för klassi-
ficeringen då kartan uppvisar för tolkaren kända brister. 

3. Bedömning av detaljtopografi i flygbilderna 

Många gånger då substratbilden är mosaikartad har tveksamhet uppstått vid bestäm-
ningen av dominerande substrat. Arealbedömningen har då kompletterats med en 
bedömning av markytans detaljformer. Det substrat som därvid bedömts ge området 
dess karaktär har fått dominera.· Förhållandet illustreras i fig 12som visar ett 
område där ett tunt moräntäcke fyller ut fördjupningar och sprickor i berggrunds-
ytan,men lämnar ca 50% av densamma bar. Då detaljtopografin betingas av berget 
bör klassificeringen vara kalt berg med underordnat inslag av morän. 

~visar ett annat terrängavsnitt S om Linköping, som kännetecknas av en 
mängd öar av berg och morän omgivna av finsediment (lera) av ringa mäktighet, 
som utjämnar den råa morän-bergytan. Områdets detaljformer synes mer karakteri-
serade av morän än finsediment. Det kan diskuteras huruvida även berg skall an-
ges som underordnat substrat. Inslag från mer än en substratklass bör dock mar-
keras. Klassificeringen blir således morän med underordnat inslag av finsedi-
ment och berg. 

Figl4 med exempel hämtat från Glaskogen i västra Värmland förefaller vid första 
påseendet visa ett småkulligt blockrikt moränlandskap. Indikationer på morän ut-
görs av block på ytan, och en skärning i morän kan ses vid traktorvägen, som 
skymtar i bildens högra del. Ytformen bestäms emellertid helt av berggrunds-
ytans form. Trots att blocken ligger tätt över hela ytan, är moräntäcket inte 
tjockare än några dm annat än i arealmässigt begränsade stråk i sänkorna. Klas-
sificeringsförslag: Berg med underordnat inslag av morän. 

Figl5 illustrerar terräng i Bjärka-Säbytrakten söder om Linköping och ger exem-
pel på följande (siffran hänvisar till motsvarande på bilden): 

l. Morän med underordnat inslag av finsediment i markbildens förgrund, 
i bakgrunden finsediment. 
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l km 

l k m 

Fig 12. Illustration till bedömning av substratklass. Se text kap B.2.3.2. 
Topagr karta 8 E SO, geologiska kartan efter SGU Ser Aa Nr 155. 
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l km 

Fig 13. Illustration till bedömning av substratklass. Se texten kap 8.2.3.2. 
Hovetorp, topagr kartan 8 E so, geol kartan efter SGU Ser Ae Nr 13. 

Fig 14. Illustration till bedöm ning av substratklass. Se texten kap 8.2.3.2. 
Glaskogen, Värmland. 
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l km 

Fig 15. Illustration till bedömning av substratklass. Se texten kap 8.2.3.2. 
Bjärka-Säby, topogr kartan 8 E SO, geol kartan efter SGU Ser Ae Nr 13. 
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l km 

Fig 16. Illustration till bedömning av substratklass. Se texten kap 8.2.3.2. 
Näsjösjönområdet, topagr kartan 8 E SO, geol kartan efter SGU Ser Aa 
Nr 13. 
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2. Finsediment med inslag av torv. 

3. Organisk jordart (torv) 

Med hänsyn till den rikt differentierade substratbilden accepteras detta om-
råde ytor <ca 2, 5 km2 i terrängen. 

Figl6visar en komplex jordartsbild nordväst om Nässjösjön söder om Linköping, 
där finsediment resp torv dominerar arealmässigt i den öppna terrängen närmast 
nordväst om sjön. I markbilden utgörs de odlade partierna i centrala delen av 
finsediment. Längst ut till höger framträder den uppodlade torven genom mörk 
egenfärg. I ett större perspektiv utgör dock området endast en mindre, delvis 
sedimentfylld sänka i den omgivande bergbundna terrängen. 

Klassificeringsförslag: 

l. Torven avgränsas som en homogen yta (fortsättning utanför kartbilden). Vis-
serligen är dess areal så liten att den inte uppgår till 2,5 km 2, 
men den utgör ett framträdande inslag i terrängen i kontrast till de näs-
tan kala bergknallarna som reser sig mer än 20 m över sänkan. 

2. skogsterrängen runt sjön klassificeras som berg ~ed underordnat inslag av 
morän. 

3. Den öppna marken nordväst om sjön får ses som en underordnad del av den 
större berg-moränytan och klassificeras som berg med underordnat inslag 
av finsediment. 

2.3.3. Bedömning - ytmätning 

Indelningen i substratregioner bygger således i huvudsak på bedömningar utifrån 
vissa förutsättningar. Ett mer noggrant mätningsförfarande har diskuterats för 
att om möjligt erbjuda ökad objektivitet. Detta har dock inte prövats av föl-
jande orsaker: 

Kartmaterialet är allmänt sett heterogent - jordartsindelningen på kartan 
har ändrats med tiden (se tab l ) , detaljeringsgraden har ökats och den geo-
metriska noggrannheten successivt förbättrats. 

Generaliseringsproblem. Som arbetskarta i fält vid SGU:s kartering utnyttjas 
den ekonomiska kartan. Redan vid inritningen i fält görs generaliseringar 
för redovisning i skala l :50 000 (SGU 1978 b). 

Orienteringsproblem vid fältkartering i flack terräng med sluten skog kan or-
saka nödvändiga generaliseringar. 
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- Gränsdragning. Jordartsövergångar sker ofta utan skarp gräns och objektiv 
gränsdragning är i många fall omöjlig att utföra. 

- Maskinell utrustning med möjlighet till optisk läsning av färgade ytor krävs, 
om någon snabbhet skall uppnås. Utvecklingen av program för automatisk klassi-
ficering, gränsdragning och datalagring är tidsödande och skall undvikas. 
Istället bör tiden tas till vara för substratkartering, utförd av en tränad 
flygbildstolkare med god fälterfarenhet. Detta förfarande förefaller mest ra-
tionellt då ju även karteringen av morfornetri och formelement huvudsakligen 
sker i flygbilder. 

3. MORFOMETRI 

3.1 Befintligt underlag 

3.1.1. Kartor 

Topografiska kartans höjdkurvor med 5 m ekvidistans ger översiktlig information 
om terrängens höjd- och lutningsförhållanden - såväl visuell som kvantifierbar. 
Med kännedom om ekvidistansen och avståndet mellan höjdkurvorna i ortogonalpro-
jektionen kan markytans lutning beräknas och en översiktlig lutningskarta kan 
upprättas. En dylik karta är troligen lättare att framställa i storkuperad ter-
räng med regelbunden kurvbild än i flack mellansvensk terräng med oregelbunden 
kurvbild. Lutningsbestämningen kan förbättras genom en tätare kurvläggning, 
exempelvis 2m ekvidistans. Korrekt lutningsmätning förutsätter dock att varje 
höjdkurva är rätt orienterad vilket är omöjligt i skogsmark, och att den åter-
ges utan generalisering. Generalisering kan troligen inte undvikas i skala 
1:50 000. Visuellt förbättras bilden med en tätare kurvläggning. 
Terrängåtergivningen blir mer plastisk. 

Geologiska kartor 

Geologiska kartor ger viss morfometrisk information genom att det finns kopp-
lingar mellan substrat och ytform. Exempelvis är ett terrängavsnitt med hög 
frekvens av kalt berg oftast mer brutet och svårframkomligt än en homogen nor-
malblackig moränyta. 

3.1 .2. Lantmäteriverkets höjddata 

Vid statens lantmäteriverk pågår uppbyggnaden av en höjddatabank omfattande hela 
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landet (Ottosson 1978). Höjdvärdena erhålles genom digitalisering av befintliga 
höjdkurvor eller av terrängprofiler på glasplåtar för ortofotokartan samt genom 
ny fotogrammetrisk uppmätning. Lagringen av höjddata sker i digital form med 
en rutstorlek av 50 x 50 m eller 100 x 100m beroende på ortofotokartans 9kala 
- 1:10000 resp 1.:20000. Eftersom datainsamlingen i regel inte är anpassad till 
punkterna i rutnätet är det nödvändigt att beräkna höjdvärdet för rutan genom 
interpolering. Med digitaliseringsförfarandet utjämnas de terrängvariationer 
varpå brutenhetsklassificeringen bygge~ Ett utnyttjande av 
höjddatabanken förutsätter att utgångspunkterna för klassificeringsmetoden 
föreliggande rapport omprövas, vilket inte har skett. 

Möjligheterna har undersökts att för rutinmässig brutenhetskartering utnyttja 
de ovannämnda terrängprofilerna som uppmäts med fotogrammetriska metoder för 
framställning av ortofotokartan vid LMV. Höjddata lagras i form av en analog 
profil på glasplåt. Avståndet mellan profilerna är 60 m (Ottosson 1978). Detta 
avstånd har bedömts vara för stort för att de detaljer i terrängen som är vik-
tiga för brutenhetsklassificeringen skall kunna registreras. Hittills har pro-
filerna inte utnyttjats men de kan aktualiseras när brutenhetsdefinition och 
klassindelning tagit säkrare form. 

3.1.3. Försvaret 

Inom försvaret prövas olika system för terrängklassificering. Ett system anpas-
sat till svenska förhållanden har föreslagits av Wellving (1978). Det avgränsar 
och beskriver terrängtyper inom fyra generaliseringsnivåer. Bl a utnyttjas 
skogsarbetens terrängtypschema. 

3.1.4. skogsbruket 

skogsvårdande myndigheter och bolag har karterat sitt markinnehav enligt i hu-
vudsak skogsarbetens anvisningar. För att materialet skall kunna utnyttjas för 
yttäckande brutenhetskartering krävs att det täcker sammanhängande arealer. Det 
bör också vara lätt tillgängligt och likformigt lagrat hos resp markägare. Vida-
re är det nödvändigt att bestånosavgränsningarna bygger på lika utgångspunkter. 
Inledande undersökningar tyder på att ovannämnda villkor inte är uppfyllda. 
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3.2. Klassificering och kvantifiering av brutenhet - utförda försök 

3.2.1. Inledning 

Försöken har inriktats mot 

- kvantifiering av brutenhetsklasser 
- prövning av tolkningssäkerhet. 

Arbetet har utförts i följande steg: 

l. Val av typytor terräng som anvisats av statens naturvårdsverk (Brokind-
Linköping) 

2. Visuell beskrivning av brutenhetsklasserna 

3. Flygbildstolkning för framställning av brutenhetskarta med stöd av stereo-
mallar från referensområden (Se fig 17 ). 

4. Kvantitativ beskrivning av brutenhetsklasserna 

5. Kontroll 

3.2.2. Val av referensytor för brutenhetsklasser 

Typytor har lagts ut i terrängen med olikheter i avseende på framkomlighet och 
visuellt intryck av landskapsbilden. Ytorna är så valda, att man skall uppfatta 
klasserna som klart separerade såväl ute i terrängen som i stereomodellen. över-
gångar mellan klasserna skall upplevas som en påtaglig växling av landskapsbil-
dens utseende och en förändring av framkomlighet med avseende på rörligt fri-
luftsliv. I een anvisade terrängen har fyra klasser särskilts (1-4). Ytterli-
gare två klasser har hämtats från andra områden;klass 5 från Glaskogen i Värm-
land och klass 6 från Höga kusten i Västernorrlands län. 

3.~.3. Visuell beskrivning av brutenhetsklasser 

För varje brutenhetsklass presenteras topografisk karta och stereogram från 
flygbilder samt för klass 1-6 dessutom stereomontage av markbilder (fig 18-22). 
För att ytterligare illustrera typområdenas egenskaper och ge möjlighet till 
kvantifiering av brutenhet har en profilering skett med fotogrammetrisk teknik 
i Wild B8 Aviograf med koordinatregistreringsverk EK 22. Avståndet mellan pro-
filerna, som har lagts i öst-väst, är 50 m likaså avståndet mellan registre-
ringspunkterna längs profilerna. Ett exempel visas i fig 23. Nordöstra delen av 
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a 

b 

c 

~· Tolkningsnyckel i stereo för klassificering av terrängens brutenhet. 
a) Flygbildsstereogram, b) och c) markstereogram klass 2 resp 3. 
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a 

b 

~· Illustration av brutenhetsklass l och 2. Hackefors, Linköping, 
topogr kartan 8 F 50. 
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a 

b 

c 

Fig 19. Illustration av brutenhetsklass 2 (a och b) Eriksberg, topagr 
kartan 8 F SO resp brutenhetsklass 3 (c) Älgberget, topagr 
kartan 12 F SO. 
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a 

b 

Fig 20. Illustration av brutenhetsklass 4 (aoch b) BrokindSom Linköping, 
topagr kartan 8 F SO (c)Älgarås ö om Tibro, topagr kartan 8 E NV. 
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l krn 

a 

b 

~· Illustration till brutenhetsklass 5. Glaskogen SV om Arvika, 
topagr kartan 11 C SV. 



Fig 22. Illustration till brutenhetsklass 6. Nordingrå, topagr kartan 
18 I NO och SO. 
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-------------------------------------------

Fig 23. Fotogrammetriskt uppmätta terrängprofiler. Registreringsintervall 
längs profilen 50 m liksom avståndet mellan profilerna. Eriksberg 
Som Linköping. 
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frafilserien representerar terräng av brutenhetsklass 3, och den sydvästra delen 
klass 2. Terrängprofilerna är ursprungligen avsedda för försök med kvantifiering 
av brutenhet, men kan också ge en relativt åskådlig bild av terrängen. 

En mer avancerad metod är terrängåtergivning med hjälp av lutande profiler 
(Tanaka 1932). Metoden har prövats med gott resultat av Elfhage (1979) i terräng 
N om Säter i Kopparbergs län. 

En jämförelse mellan representativa terrängprofiler för klasserna 1-4 demonstreras 
i fig 2~. Avståndet mellan registreringarna är 2,5 m. Försök har även utförts att 
med utgångspunkt i de koordinatsatta profilerna framställa en typ av blockdiagram 
med datorteknik för att ytterligare visualisera vad de olika brutenhetsklasserna 
representerar. Fig 25 visat ett terrängavsnitt av klass 3. Som framgår av den 
ofullständiga utskriften återstår en del utvecklingsarbete. 

Den mest åskådliga bilden av brutenhetsklasserna erhålles genom fotografisk doku-
mentation i form av flygbilds- och markstereogram. Den grafiska metoden utgör ~ock 
ett komplement till denna bildmässiga dokumentation. 

3.2.4. Flygbildstolkning för brutenhetsklassificering 

Med typstereogrammen som stöd har genom flygbildstolkning framställts bruten-
hetskartor i skala 1:50000 över terrängSom Linköping (!R-bilder skala 1:60000) 
och Hackvad-Kilsbergenområdet (omdrevsbilder skala 1:30000) ( Yrgård och 

Wastenson 1~77). 

Generalisering har eftersträvats vid kartläggningen, och karteringsenheter 
mindre än ca 2,5 km2 har så långt möjligt undvikits. Genom att ter-
rängenSom Linköping är så rikt differentierad, har dådock varit nödvändigt 
att acceptera mindre enheter. Utsnitt ur en brutenhetskarta 6ver Hackvad-Kils-
bergenområdet, där klasserna är fler än i Linköpingsområdet vi~as i fig 26. 

3.2.5. Kvantitativ beskrivning av brutenhetsklasserna 

Försöken att ange brutenheten i kvantitativa mått genom analys av fotogrammet-
riskt uppmätta terrängprofiler byggde inledningsvis på registreringar med 50 m 
intervall och 50 m avst~nd mellan ~rofilerna. Det visade sig senare att det 
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rutnät som registreringspunkterna bildade var för grovmaskigt för att fånga al-
la de element i terrängen vilka avgör brutenhetsklassificeringen. Förhållande 
illustreras i fig27 där en och samma terrängprofil visas med fyra olika in-
tervall mellan registreringspunkterna. Redan vid 15 meters registreringsinter-
vall utslätas exempelvis flera småbranter av betydelse för klassificeringen i 
den aktuella terrängtypen. Fig 3B ger exempel på ett dylikt terrängelement. 

500 m 

Fig 24. Jämförelse mellan represen-
tativa terrängprofiler f0r 
k l ass e rna 1-4. 

Fig 25. Försök att framställa terräng 
av brutenhetsklass 4 med hjälp 
av blockdiagram. se texten kap 
8.3.2.3. 

De fortsatta kvantifieringsförsöken omfattade följande steg: 

l. Uppmätning av profiler med tätare registreringsintervall inom typytor 
i Linköpingsområdet 

2. Försök att finna formel för beräkning av brutenhet 

3. Försök att finna ett lämpligt registreringsintervall längs profilerna vid 
vilket största möjliga separation erhålles mellan klasserna vid kvantifie-
ring sfärsöken. 

För uppmätning av tätare registreringsintervall längs profilerna har begagnats 
samma instrument som tidigare. Det minsta registreringsintervallet, som tidiga-
re var 50 m längs profilen, har ändrats till 2,5 - 6,4 m beroende på flygbilds-
skalan. Dessa tätare intevall gav möjlighet att utföra beräkningar längs en 
profil, som närmare ansluter till de verkliga terrängförhållandena. 

Utgångspunkten vid kvantifieringsförsöken har varit att brutenheten är en funk-
tion av sådana faktorer som relief, lutningsvinklar samt storlek och frekvens 
av lutningsförändringar (brytpunkter). Två uttryck för brutenhet har prövats, 
benämnda B 1 och B2• 
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fig 26. Brutenhetskarta över del av Hackvad-Kilsbergenområdet. Se texten 
kap 8.3.2.3., topogr kartan 10 F SV och 10 E SO. 

l D m I 

500 m 

Fig 27. En och samma terrängprofil utskriven med fyra olika intervall mellan 
datapunkterna - 2,5 m, 15 m, 50 m resp 95 m. 
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Försöksmetod l 

Relativa höjdvariationen betecknar summan av alla höjdförändringar i relation 
till den horisontella förflyttningen, vilket med beteckningarna i fig 28kan 
skrivas: 

r z V= l,2 ... n 
s (l) 

Relativa frekvensen definieras som summan av alla brytpunkter där vinkeln för 
lutningsförändringen (~) är större än ett visst gradtal (p) dividerad med an-
talet registreringspunkter (N) uttr.yckt i formeln 

F =l:N>p 

Brutenheten (B1) utgör produkten av V och F: 

a1 = v . F 

Försöksmetod 2 

(2) 

(3) 

Försök har även gjorts att uttrycka brutenheten som förhållandet mellan profi-
lens totala längd och dess längd i horisontalplanet. Med beteckningarna i fig 28 
kan formeln skrivas: 

Il 1 ,2 ••. n 
s (4) 

s ----------------------~ 

Fig 28. Kvantifiering av brutenhet. Typprofil för metodförsök. 
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Fortsättningsvis utvaldes en representativ profil för var och en av brutenhets-
klasserna 2,3 och 4. Klasserna 5 och 6 ansågs kunna identifieras med hjälp av 
höjdkurvorna. Även klass 1, som representaeras av en så gott som horisontell linje 
ansågs kunna utelämnas. 

Längs varje typprofil av klass 2,3 uch 4 har ovanstående parametrer (V, F och 
s1 resp s2) beräknats med 20 olika intervall från det kortaste upp till 20 ggr 
detta och med 4 olika värden för p i formeln ovan, nämligen 39, 59, 109 och 209. 

3.2.5.1. Kontroll och resultat 
Med utgångspunkt i brutenhetskartan över Brokind-Linköpingsamrådet uppmättes 
inom resp brutenhetsklasser slumpvis utlagda kontrollprofiler, för vilka för-
söksvis beräknades 

- s1 vid brytningsvinkeln~5c och registreringsintervallet 7,5 m 

- B2 vid intervallet 7,5 m 

Vid dessa värden visade sig klasserna vara väl separerade från varandra inbe-
gripet klass l som representeras av värdet O .(fig 29). 

Av resultaten framgår (tab 4 nästa sida) 

- att brutenhetsklasserna är klart separerade från varandra 

- att indelningen i brutenhetsklasser förefaller meningsfull vad avser de 
fyra lägsta klasserna 

- att brutenhetsklassificering i flygbilder med stöd av stereomallar från re-
ferensområden och fältkalibrering är möjJig att utföra. 

Försöken med kvantifiering av brutenhet har t v inte kunnat föras längre än 
till denna punkt. Arbetet kan fortsätta om antalet försöksytor utökas. Det bör 
då syfta mot klarare definition av brutenhetsbegreppet genom 

- förbättrad faktoranalys av fotogrammetriskt uppmätt material 

- prövning av metodiken i flera terrängavsnitt med regional spridning 

- jä~förelse mellan brutenhetskartering och andra metoder för morfo~etrisk re-
dovisning inom ett gemensamt försöksområde. 
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Tab 4. Kvantifiering av brutenhetsklasser. Se texten föregående sida. 

Profil nr Klass B1 vid s2 vid Klassbredd resp medelvärde 
7,5 m 7,5 m [il B2 

5c Klass- Medel- Klass- Medel 
bredd värde bredd värde 

25 I o o o o o o 

3 II 11 16 
14 I I 9 25 7-11 9 16-49 28,75 
15 II 7 49 
17 I I 9 25 

l III 20 45 
2 III 37 61 20-42 30,8 45-92 68,8 

11 III 29 57 
12 I I I 42 89 
13 III 26 92 

6 IV 77 180 
7 IV 60 233 60-84 70,25 128-233 176,75 
8 IV 60 128 
9 IV 84 166 

3.2.6. Program för automatisk kontroll av flygbildstolkning 

Försöksprogram har framtagits för automatisk kontroll av klassificering och 
gränsdragning. Genom att indela en profil i lika långa delsträckor och beräkna 
brutenhetsvärdet för varje delsträcka kan brutenhetsvärdets variation jämföras 
med klassificering och gränsdragning på brutenhetskartan. En sådan kontroll kan 
dock endast bli översiktlig, då gränsövergångar trots att de markeras med linje 
på kartan alltid är successiva och gränsen snarare bildar en övergångszon av 
varierande bredd. Fig 30 visar exempel på utskrift från automatisk kontroll av 
brutenhetskartering som utförts med flygbildstolkning. Kontrollen avser en fo-
togrammetriskt uppmätt terrängprofil från klass 3. Beteckningarna avser 
följande: 



Beteckning 

B2 

Bl 
Kl 
p 

SN 
BN 
B2 KLASS 

B 1 KLASS 

DIFF 
N 

KLASSDIST 
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Innebörd 

Brutenhetsvärde B2 
Brutenhetsvärde B1 
Brutenhetsklass 
Procent 
Antalet delsträckor för vilka B2 beräknas 
Antalet delsträckor för vilka B1 beräknas 
Brutenhetsklass B2 

Brutenhetsklass B1 
Horisontella avståndet mellan två registreringar 
Antalet registreringar med angiven DIFF inom varje 
delsträcka 
Den automtiskt klassade delsträckans längd. 

Dessutom benämns profilen och utritas med markering av KLASSDIST. 

Försöksvis tillämpades följande klassindelning av brutenhetsvärdena: 

Klass 

II 

III 
IV 
v 

Bl 

0-2 
2-20 

20-50 
50-80 
80-

B2 

O-lO 
10-50 
50-120 

120-250 
250-

Resultatet kan sammanfattas i följande tabell. 

Delsträckornas 
längd (m) to t an t fördelning på klasser 

l 2 3 

Bl o o 6 

225 6 

82 o o 5 

Bl 1 l 5 

150 g B l l 5 
2 

4 5 

o o 

l o 
2 o 
l l 



B 

.4 

L----------3 

O 20 .40 60 M 

.f.:ig___ll. Brutenhetsvärdets (B) variation vid 
skilda registrerings1ntervall (an-
givet i meter) mellan datapunkterna. 
Registrerad brytningsvinkel? 59. 
Se texten kap B.3.2.5. 
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Fig 30. Utskrift från automatisk kontroll av brutenhets-
------- kartering som utförts med flygbildsteknik. 
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Fig 31. Samband mellan bildtolkade lutningsvärden erhållna med stöd av 
van der Bents lutningsmall och fältmätta lutningsvärden. Efter 
Wastenson 1974. 

På grund av tidsbrist vid försökstillfället har prövningen av automatisk kont-
roll inte fortsatt med kontroll av hela brutenhetskartan. 

3.3. Hindrande lutningar 

3.3.1 Lutningsbedömning med stöd av lutningsmall 

Bedömning av markens lutning försvåras genom den överförhöjning, som föreligger 
i stereobilder, d v s höjdskalan är betydligt större än längdskalan och ger en 
överdriven bild av terrängens höjd- och lutningsförhållanden. överförhöjning-
ens storlek varierar med flera faktorer, bl a kamerabrännvidd, fotograferings-
höjd, övertäckningsgrad samt bildavstånd och betraktningsavstånd i tolknings-
instrumentet. 

Ett gott hjälpmedel för lutningsbedömning i stereobilder är den typ av lutnings-
mallar, som redovisas av van der Bent (1969). Skivor i bestämda lutningar med 
5-graders intervall har stereofotograferats skalenligt under givna sameand mel-
lan kamerabrännvidd och bildbas. Mallarna placeras i stereomodellen och utgör 
en referens för lutningsbedömning. 

En testning (fig 31) visar god överensstämmelse mellan bildtolkade och fältbe-
stämda lutningar (Wastenson 1974). Tillämpbarheten har ytterligare prövats i 
det ovan citerade arbetet av Wastenson (1972) där 78% av 688 ytor 
tol~ats rätt. 

I föreliggande studie har prövats en förbättrad version av lutningsmall som ta-
gits fram av W. Arnberg och L. Wastenson vid Naturgeografiska institutionen 
(Wastenson 1974). Lutningsbedömningen refereras där till stympade koner med o-
lika lutning (fig 32). Konstruktionen medger genomlysning och är därigenom väl 
lämpad för användning över flygbilder i form av diapositiv. Dessa mallar över-



70 

träffar de tidigare nämnda framför allt genom att de medger lutningsbedömning 
i alla riktningar utan tidsödande omorienteringar. 

Författaren har prövat de konformade mallarna på inlärningsytor med varierande 
kronslutenhet, vilka sedan fältkontrollerats. Därefter har tolkningen upprepats 
och justeringar har kunnat göras med stöd av erfarenheterna från fältkontrollen. 
Vid arbetet i testytorna ~ap B.4.2.) där tolkningen av lutning samordnats med 
tolkning av relief och formelement har mallarna fått utgöra referens endast 
stickprovsvis och vid osäkerhet. Resultatredovisningen för lutningsbedömningen 
har samordnats med resultatredovisning för tolkning av formelement och relief 
kap 8.4.2.5. 

Som ovan nämnts (kap2.5.4.)har en indelning i tre klasser föreslagitsJ1arkbilderna 
i fig 33visarexempel från dessa klasser. 

3.4. Ytstruktur 

Ytstrukturen beskrivs genom bedömning av terrängens rik-/storblockighet. 

Tidigare undersökningar 

Flygbildstolkningens möjligheter vid blockkartering har prövats av Wastenson 
(1969), vilken rekommenderar följande bildskalor och filmslag för tolkning av 
block (se även fig 34): 

Tolkning av block > 0.5 m l Tolkning av block >l m 

Film 
Interpretation of boulders > 0.5 m Interpretation of boulders > 1 m 

Tät skog1) l Gles skog2) l Skogfritt l Tät skog l Gles skog l skogfritt 
Dense forest Open forest Forestless Dense forest Open forest Forestless 

Pankromatisk 1:10000 1:15 000 1:20 000 1:10 000 1:20 000 1:30 000 Panchromatic 

Färg 1:15 000 1:20 000 1:20 000 1:15 000 1:20 000 1:30 000 C o/or 

Spektrazonal 1:15 000 1:20 000 1:20 000 1:15 000 1:20 000 1:30 000 False-eo/or 

Tab 5. Rekommendationer för val av flygbildsmaterial vid kartering av block 
-- med hjälp av flygbildstolkning (efter W.astenson 1969). 

Rekommendationerna vi sar att bil der i ska l a l: l 0000 - l: 20000 bör användas för 
att uppnå tillfredsställande resultat. För en blockkartering skulle krävas spe-
cialfotograferingar till troligen oöverstigliga kostnader. Endast vid tolkning 
av skogfri ~ark kan bilder i skala 1:30000 rekommenderas. Uppgifter om ytstruk-
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Lutningsmall f=O,a lutningsmall f=O,e 

• so • so 

• 10° • mo 

1S0 1S0 

• 20° • 20° 

• 2S0 • 2S0 

• 30° • 30° 

e 40° • 40° 

e so o - so o 

f.!9..E· Lutningsmall framtagen vid Naturgeografiska inst i Sthlm av 
har monterats för stereo-W Arnberg och L Wastenson. Delbilderna 

betriktning i linsstereoskop. 
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a 

b 

Fig 33. ~~rkbilder för illustration av lutningsklasser. a) Lutn3ng 18°, 
dvs gränsvärdet mellan klass I och II, b) lutning ca 35 , klass III. 
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tur på den geomorfologiska kartan kan således i praktiken endast erhållas från 
SGU:s jordartskartor. Dessa har dock, som tidigare nämnts, något olika defini-
tion av rik- och storblockighet, varför redovisningen av ytstruktur på den geo-
morfologiska kartan inte kan bli helt konsekvent över alla ytor. Det är då an-
geläget att i teckenförklaringen ange vilken definition som gäller för det ak-
tuella kartbladet. 

På äldre kartor, i regel sådana som utgivits före 1930-talet, anges blockfrek-
vensen endast sporadiskt. Kompletterande information måste då inhämtas från 
flygbilderna. I praktiken innebär detta att endast trädfria ytor, oftast kal-
hyggen utan uppvuxen ungskog, kan karteras med hjälp av omdrevsbilder. Redovis-
ningen av ytstruktur blir därigenom ofullständig, då systematisk fältkartering 
inte kan genomföras inom ramen för en geomorfologisk kartering av föreliggande 
slag. 

4. FORMELEMENT 

4.1. Befintligt underlag 

Topografiska kartor 

Många objekt med karaktäristisk form och utbredning, såsom större rullstensåsar, 
randdeltan och ravinsystem ger sig till känna redan på topografiska kartan. En 
tränad kartläsare med stor terrängerfarenhet kan redan här finna väsentlig in-
formation genom analys av höjdkurvor, sjöfrekvens, konturer av stränder och 
skogsbryn samt kulturhistoriska objekt, t ex odlingsmarker och äldre vägar, vil-
kas lokalisering är kopplad till vissa naturförhållanden. 

Geologiska kartor 
De geologiska kartorna uppvisar varierande kvalitet vad avser redovisningen av 
formelement. Äldre blad visar isälvsgrus, men anger ingen klar morfologisk av-
gränsning. Ytformer anges inte förrän på SGU Ser Ae Nr 121 Sköfde (utg år 1903) 
och därpå följande blad. På dessa blad redovisas inte bara isälvsmaterialets 
ytformer, utan även erosionsbranter, dödisgropar, moränryggar och dyner. Andra 
formelement som anges är blocksänkor, större komplex av isranrännor särskilt 
sådana nära HK samt former i svämsediment. 
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Litteratur 

Vid sidan av beskrivningarna till de geologiska kartorna återfinnes information 
av värde för geomorfologisk kartläggning i andra vetenskapliga arbeten (SGU:s 
övriga serier, Geologiska föreningens förhandlingar, vetenskapliga institutio-
ners rapporter och avhandlingar m fl arbeten). 

I samband med den fysiska riksplaneringen redovisas av länsstyrelser och kom-
muner ett stort antal naturinventeringar med bl a geomorfologisk information. 
Ofta omfattar beskrivningarna endast enstaka objekt eller begränsade områden. 

4.2. Flygbildstolkningens möjligheter- utförda försök 

4.2.1. Inledning 

I flygbilderna återskapas en tredimensionell bild av terrängen. En stor fördel 
med flygbilderna är kombinationen av översiktlighet och detaljrikedom. Emeller-
tid registreras objektens storlek, form och mönster samt färg eller gråton från 
hög höjd och i ett för markvarelser ovant perspektiv. Ofta kan objekten trots 
detta identifieras direkt, men många gånger får gråtoner, mönster och form kom-
bineras för att identifiering skall vara möjlig. Exempelvis identifieras en 
rullstensås vanligen direkt med hjälp av den karaktäristiska ryggformen och 
förekomsten av grustäkter. En uppodlad torvförekomst i ett åkerlandskap däre-
mot kan identifieras indirekt genom framför allt gråton, dikningsmönster och 
läge i terrängen. I båda fallen är givetvis tolkarens geologiska kunskaper och 
fälterfarenhet nödvändiga förutsättningar för ett fullgott resultat. 

Vid en systematisk indelning av objekt med hjälp av flygbilder måste man allt-
så ha möjlighet att bygga upp ett system där flygbildernas specifika egenskaper 
utnyttjas. Det har i andra inventeringssammanhang, t ex vid vegetationskarte-
ring trhse 1975) visat sig nödvändigt att sammanföra arter och grupper av arter 
med liknande ståndortsbetingelser till växtsamhällen som låter sig upptäckas 
och identifieras i flygbilder. Indelningssystemet har således anpassats till 
flygbildstolkningens möjligheter. Det kan förefalla naturligt att vid kartering 
av formelement förfara på liknande sätt och klassificera objekten helt efter 
deras form och utseende i ett morfografiskt system. Emellertid har objekt med 
en viss form inte nödvändigtvis samma ursprung - exempelvis dynryggar, låga 
rullstensåsar och moränryggar. 

Det föreligger således två system (Möller 1971), ett bildsystem som bygger på 
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objektens utseende i flygbilden och som kan hänföras till geometriska figurer 
resp ett genetiskt system, som bygger på kännedom om uppkomstsättet. Det sist-
nämnda har erhållits efter undersökning på platsen av jordlagrens sammansätt-
ning. Mäller (1971) diskuterar svårigheterna att översätta flygbildens informa-
tionssystem, grundade på bildparametrar till naturvetenskapens system baserat 
på markparametrar. Han föreslår bl a ett system för transformering av bildsys-
temet till marksystemet. 

4.2.2. Metodik 

Inlärning och test av tolkningsmöjligheterna har utförts inom 8 formrika under-
sökningsområden med geografisk spridning. För varje undersökningsområde redovi-
sas en eller flera testytor. Se karta fig 35och ~- Testytor för vissa lit-
torala och marina formelement saknas. Bildmaterialet utgörs av omdrevsbilder i 
skala 1:30 000, !R-färgdiapositiv i skala 1:60 000 samt i ett fall pankromatis-
ka kopior av konventionella färgbilder i skala 1:6000. 

4.2.2.1. Inlärningsytor 

Författaren har tidigare erfarenheter från fältarbete med allmänna naturvårds-
inventeringar inom ramen för länsstyrelsernas ansvarsområde (Yrgård 1974, 1~75). 

Arbetet med geomorfologisk kartläggning har dock krävt vidgning av erfarenheterna 
framförallt med avseende på 

ökad fälterfarenhet avseende formkänndom fält, särskild morfagrafiska 
variationer 
ökad tolkningsfärdighet 
ökad regional överblick 

Inom ett antal inlärningsytor, vanligen belägna anslutning till testytorna, 
har detta arbete omfattat 

preliminär flygbildsbaserad kartläggning 
fältkontroll 
återtolkning 

Vid den preliminära kartläggningen har formelement identifierats och klassifi-
cerats med avseende på morfografi, relief och genes. Tolkningen har utförts på 
vanligt sätt och resultatet överförts till ekonomiska kartan. Under fältkontrol-
~ har terrängen systematiskt genomsökts med utgångspunkt i medförda flygbil-
der i stereomontage. Rättelser och tillägg har införts på kartan, varpå hela 
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området åter to l kats, nu med större terrängerfaren het. Detta t i. l l vägagångssätt 
har visserligen inneburit ianspråktagande av drygt en fältsäsong men har medfört 
avsevärda fördelar. l själva verket torde minst en inlärningssäsong vara helt 
nödvändig som förberedelse för tillämpad geomorfologisk kartläggning. Liknande 
erfarenheter redovisas från andra flygbildsbaserade kartläggningsprojekt vid 
institutionen. 

4.2.2.2. Testytor 

Testytorna omfattar terrängavsnitt, som inte besökts i fält eller endast obser-
verats från bilväg vid en mycket översiktlig rekognoscering. Mellan inlärnings-
fasen och tolkningen av testytorna har tidsavståndet varit 3 - 9 mån. Tolknings-
resultatet har överförts till ekonomiska kartan, varefter hela testytan, inklu-
sive terrängpartier där inga former upptäckts vid tolkningen, genomsökts syste-
matiskt i fält och korrigeringar och kompletteringar införts på kartan. Jämfö-
relsen mellan flygbildsbaserad karta och fältkarta ligger till grund för resul-
tatdiskussionen. Testytor är förtecknade i tab 8. 

4.2.2.3 Klassindelning 

Bedömningen av relief har gjorts följande klasser (jfr kap 2.5.6.) 
I <ca 3 m 
I I ca 3 - 6 m 
II I ca 6 - 12 m 
IV >ca 12 m 

Lutningen redovisas tre klasser (jfr kap 5.4.) 

<ca 18° (33 %) 
II ca 18 - 27° 
III >ca 27° (50%) 

4.2.2.4. Redovisningsform 

Redovisning av tolkningsresultat görs form av 

beräkning av rättolkningsprocent 
beräkning av jämförelsetal, som tar hänsyn till s.k. övertolkning 
kommentarer i text 



77 

Vid bedömning av noggrannhet vid tolkning av flygbilder tas hänsyn till två 
typer av fel, nämligen undertolkning och övertolkning. Undertolkningen innebär 
att ett visst antal av objekten på marken, eller som i det följande, kontroll-
punkter på marken för relief- och lutningsbedömning tolkats fel i bilderna. 
övertolkning föreligger då fler objekt än vad som finns på marken tolkas i flyg-
bilderna. Undertolkning redovisas ej här. Istället anges "tolkningssäkerhet" 
vilken då blir 100 procent minus undertolkningen eller definierat enl följande: 

rätt tolkade objekt x 100 
Tolkningssäkerhet 

antal förekomster i fält 
tolkade, men i fält ej förekommande objekt x 100 

övertolkning 
totala antalet tolkade pbjekt 

Denna metod är vanlig vid utvärdering av tolkningsresultat (t ex Lauer et al 
1970, Ihse 1978). Ytterligare statistisk bearbetning har inte ansetts motiverad, 
då flera i sammanhanget svårkontrollerade faktorer påverkar tolkningsresultatet. 
Sådana faktorer är bildkvalitet, fotograferingstid, terrängens och vegetationens 
varierande karaktär, inte bara regionalt utan även inom en och samma stereomodell 
samt eventuella nedgångar i tolkarens uppmärksamhet och möjligheterna till ostörda 
arbetsförhållanden. 

Tolkningsmatrisen nedan ger exempel på beräkning av tolkningssäkerhet. Antalet 
förekomster av ett visst objekt i fält markeras på den vågräta raden under 
tillämplig kolumn med avseende på tolkningsresultatet. Exempelvis framgår av 
matrisen att av 10 ryggar tillhörande klass II har alla upptäckts med endast 
8 st klassificerats rätt, medan två undervärderats och bedömts tillhöra klass I. 
Rättolkningen är 80 %. Emellertid har ett stort antal tolknikngsförsök, 20 st, 
måst göras för uppnående av resultatet. Av tolknikngsförsöken är 8 st riktiga, 
medan övertolkningen är 60%. 

Tolkning För att underlätta bedömningen av 
tolkningsresultatet vid jämförelse 
mellan olika filmslag, tolkade över 
samma område kan utnyttjas en metod 

l 

l 15 
Il 2 ..., 

.- III :ro 
LL. 

S:a 17 
vertolk 

ning % 7 u 

Il III 

6 

8 

6 20 

20 20 

60 o 

S:a 

21 

lO 

26 

57 

för beräkning av jämförelsetal. Metoden 
har utarbetats vid Naturgeogr inst i 
Sthlm och har prövats i tidigare ar-
beten (Granath 1975, Lunden 1977). Den 
kommer även till användning vid jäm-
förelse huruvida ett visst formelement 
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är 
lättare eller svårare att tolka än ett annat, då talet, förutom antalet rätt-
tolkningar (r) och totala förekomsten (f) även tar hänsyn till totala antalet 
tolkningar (t), d v s hur många försök som måst göras för erhållande av ett 
visst resultat. Med dessa värden bildas ett geometriskt medelvärde av r/f och 
r/t uttryckt i formeln 

J =Vr/f x r/t 

Talet varierar mellan O och l, där O innebär att ingen rättolkning har skett 
och l en maximal rättolkning utan övertolkningar. 

I ovannämnda exempel blir jämförelsetalet J = \/8/10 x 8/20 = '~= 0,57 \1250-
Trots hög rättolkningsprocent är således resultat inte att betrakta som helt 
lyckat. 

Resultatsammanställning 

Formelementens relief har således bedömts i ett system med indelning i fyra 
klasser. Andra indelningssystem vore självfallet möjliga, exempelvis i två klas-
ser med klassgräns vid 10m. (Motiven för den klassindelning som föreligger dis-
kuteras i kap 2.5.6.) Alternativa indelningssystem har inte prövats di-
rekt genom tolkning i stereobilder. Istället har en indirekt prövning skett av 
alternativa indelningssystem med färre antal klasser. Redovisningen bygger dock 
på värden från systemet med fyra klasser. Följande exempel belyser tillväga-
gångssättet: 

l. Beräkning av tolkningssäkerhet med utgångspunkt från matris av nedanstående 
typ. Resultatet visas i övre delen av tab 6 nedan. (beteckning (l) vid klam-
mer i tabell en). 

2. Konstruktion av alternativa indelningssystem genom sammanslagning av vissa 
klasser. I exemplet prövas indelningen I, II+III, IV (2). 

3. Beräkning av tolkningsresultat för detta alternativa system med utgångspunkt 
i matrisen, men med ändrad indelning såsom visas med fetare linjer. Resultat 
förs in i tabellen (beteckning (2) vid klammer). 

4. Hittills har resultatet redovisats klassvis. Nu beräknas resultatet för var-
je indelningssystem som prövats (4 klasser resp 3 klasser). Därvid adderas 
antalet förekomster, antalet tolkningsförsök resp antalet rättolkningar som 
erhållits inom systemet oavsett klass (beteckning 3 a resp 3 b). slutligen 
uttrycks tolkningssäkerhet i procent. 
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Tolkning 
l Il III 1V S:a 

l 6 4 lO 
Il 2 2 7 11 

...... 
~ III 3 7 l 11 :tO 
LL. 

l V 2 12 14 
S:a 8 g 16 13 

vertolk 25 78 69 8 ning % 
ö 

Tab 6 . Exemplifiering av resultatberäkning med alternativa indelningssystem 
för relief. Se texten ovan. 

Antal Antal Antal To l kn 
förekomster tolkningsförsök rättolkningar säkerhet % 

f"' I lO 8 6 60 
II 11 9 2 18 

(l ) III 11 16 7 64 
IV 14 13 12 86 

{""' lO 8 6 60 

(2) II+III 22 25 19 86 
IV 14 13 12 86 

Totalt för 
klasserna 

(3a) I,II,III,IV 46 46 27 59 

(3b) I,II+III,IV 46 46 37 80 

Kommentarerna sammanfattar tolkarens erfai·enheter av försöken. Därvid diskute-
ras sådana faktorer som kronslutenhetens betydelse för resultatet, tolkarens 
förväntningar på terrängavsnittet samt egenheter inom testytan. Resultaten är 
i hög grad beroende av tolkarens personliga egenskaper såsom fälterfarenhet, 
geologiskt kunnande och förmåga att analysera stereobilder. Dylika egenskaper 
är helt naturligt ytterst svåra att kvantifiera. Mot bakgrund av de personliga 
egenskapernas stora betydelse för tolkningsresultatet kan en utvärdering ej 
knytas till enbart en statisk analys. statistiska beräkningar skall alltid ses 
tillsammans med tolkarens egna kommentarer. Ett viktigt resultat av tolknings-
testerna är tolkarens förbättrade kunskap och färdighet, något som inte låter 
sig redovisas i helt objektiva termer. 
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Fig 34. Undersökningsområden för test av flygbildstolkningens möjligheter 
vid kartering av formelement. Siffrorna refererar till tab 6. 

Tab 7. Förteckning över undersökningsområden. 

Nr Beteckning Topogr karta Geol karta (SGU) Län 

Djurås 13 F SV Ser Ca Nr 40 w 
2 Hytt i ng 13 F SV Ser Aa N:o 194 w 
3 Smedjebacken 12 F NV SV Ser Aa N:o 181 u 

NO SO 
4 Hack vad- 10 E NO Ser Ae Nr 5 

Kilsbergen 10 F SV Aa N: i s 54,55 T 
5 stäket 10 I NV Ser Ae Nr 2 B 
6 Tyresö 10 I SO Ser Ae Nr 3 B 
7 T i bro- Karl s borg 8 E NV SV Ser Aa N: is 132, R 

9 E SV SO 139, 162 
8 Gislaved 5 D NV Ser Ab N:o 6 F 

6 D SV 
9 Linköping-Brokind 8 F SO Ser Aa N:o 195 E 

A e Nr 13 
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Tab 8. Förteckning över testytor 

Nr Benämning Hö h HK Flygbilder Substrat Formelement/grupper 
(SGU) 

1a Svedjan 150-110 200 lO Fe 129 Ol-OB Finsed storskaligare fluv 
former, åsgravar, 
raviner, aktiva proc 

1b Hålbodarna 290-360 200 lO Fe 129 04-06 Morän Glac-fluv rännor 

1c Lortån 340 200 lO Fe 129 04-06 Morän Glac-fluv rännor 

2 Hytt i ng 195 200 13 Fd 110 36-31 Morän Blocksänkor 
13 Fe 109 3B 39 

3a St Alsjön 225 190 13 Ff 10B 30-32 Morän Ryggar, kull ar 
(Isälvsmtrl) 

3b Is sen 125 190 13 Fg 120 OB-09 Morän Ryggar 

3c Björsjö 210-225 190 13 Fe 109 23-24 Morän Kull ar 

4a Korsbacken 50-15 160 72 F a OBl 26-21 Morän Drumlins 

4b öjamossen 60 160 72 F a OBl 25-26 Torv Högmosse, lagg, 
täkter 

5a Stäksön 0-40 65 11 le 093 27-30 ~1orän, berg De-Geer-moräner 
finsed 

5b stäket 0-25 65 11 le 093 27-30 ~1orän, berg De-Geer-moräner 
finsed 

6 Vissvass 0-65 65 11 I i 099 Ol-09 Berg Bergsbranter, 
11 I j 096 14-15 sprickdalar 

la Kvihult 110-150 150 11 Ed 083 09-10 Isälvsmtrl Platåer, branter, 
BE 16 B10 nfi fåror 
11-13 

l b Brände mo 120-140 150 11 Ed OB3 10-11 I säl vsmtrl Platåer, ryggar, 
BE 16 B10 nfi i skontakter 
11-13 

le Häljanäs- 110-130 150 11 Ed OB3 OB-09 Isälvsmtrl Asgravkomplex 
skogen BE 16 B10 nfi 

11-13 

l d Brände 125 130 11 Ee OB5 OB-09 Isälvsmtrl Platå, distal brant, 
stubbe BE 16 B10 nfi fåror, gropar 

15-11 

le Särsågen 160-115 150 11 Eb 077 16-11 Isälvsmtrl Asar 
BE 16 B10 nfi 
06-0B 
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T ab B. forts 

Nr Benämning Hö h HK Flygbilder Substrat Formelement/grupper 

B a Högalid 150 190 70 Dc 044 28-29 Grovsed Småskaligare fluv 
former, aktiva proc 

B b Säckagärdet 150 190 70 Dd 05B 02-03 Grovsed Småskaligare fluv 
50 69 641f 03-05 former, aktiva proc 

Be Eskil s- 155 190 70 Dd 05B 02-03 Grovsed Sanddyner 
kull ar 

Bd Flymosse- 155 190 lO Dd 05B 03-04 Grovsed Sanddyner 
dynen 

Teckenförklaring till kartorna fig 35 och följande: 

····· ......... -····· .......... ........ ... ~ 

Kantlinje med lutningsmarkering 

klass I <ca lB0 

klass II ca lB-27° 
klass III >Ca 27° 
brantare än klass III 
anges i vissa fall 

Relief 

klass I <ca 3 m 
klass II ca 3-6 m 
klass III ca 6-12 m 
klass IV ca 12-24 m 
större än klass IV 
anges i vissa fall 

~ ~ ~ ~ Bruten linje betecknar mindre 
tydlig kant 

~ Glacifluvial ränna 

~ Avsnörd fåra, torr 

~ Avsnörd fåra, sank ., Avsnörd fåra, vattenfylld 

® Platå 
V Platå,ej helt plan 
•••• Rygg 
Q) Täkt 
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De resultat som redovisas nedan skulle således, något hårddraget, endast indi-
kera en enskild persons uppnådda färdighet i flygbildstolkning för geomorfolo-
gisk kartläggning. tmellertid torde resultat inte sakna generell giltighet då 
de utförts av en och samma person med uppövad färdighet i ämnet. Resultaten 
visar den nivå, som kan uppnås hos en person med givna förkunskaper (geoveten-
skaplig utbildning, erfarenhet från fältinventeringar och flygbildshantering 
samt arbete under en fältsäsong för inlärning). 

4.2.3. Flygbildstolkning av testytor - resultat 

Testyta l a Svedjan (Fig 35 ) 

Västerdalälven är här nedskuren 20 - 29mi omväxlande huvudsakligen finsediment. 
Ravinbildning är vanlig. och älvbrinkarna är ofta mycket branta och svår-
tillgängliga, många gånger med lutningar på :>40°. Strändernas tillgäng-
lighet från land liksom landstigningsmöjligheterna försämras ytterligare av en 
vanligen 2-4m hög, närmast lodrät brant, ofta med utåtlutande och nedfallna 
träd närmast vattenlinjen. Täta alridåer växer i älvbrinkar och ravir. 
ner. Erosionsterrasser är inte ovanliga och flacka slutna sänkor, som kan vara 
av svallning utjämnade dödisgropar, förekommer i viss omfattning. 

Resultat 

Fältkontrollen omfattar delar av området. Kontrollen SO om Svedjan o·ch omedel-
bart O om Djur är mycket översiktlig och redovisas ej på kartan. 

~orfQgrafi_o~h_u~bre9ningsgi}d 

Krönlinjens utformning vid älvslänterna och ravinsystemet på öppen mark A är 
tillfredsställande återgivna. Inskärningarna vid B och C har upptäckts, men är 
ej korrekt återgivna i detaljerna. Bokstavsbeteckningar, se tolkn- resp fältkartor. 

Morfornetri - - - - -
Kontroll har utförts med 100m intervall längs krönlinjer. 

Klass I,II,III,IV 
Antal kontrollpunkter 62 

rättolkningar 44 
Tolkningssäkerhet 71 

Relief 
I ,II+III ,IV 

62 
50 
80 

I+II,III+IV 
62 
54 
87 

Lutning 
I ,II ,III 

47 
38 
81 

Svåra landstigningsmöjligheter föreligger generellt utom vid mycket flacka 
stränder. Vid H-J och K-L observeras i flygbilden att >30-40° lutning uppträ-
der även vid 2-4 m höga stränder. 
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Kartor och stereogram från testyta l a Svedjan. a) Älvbrink i grov-
sediment, reliefklass III, lutningsklass II och III. Älven är ned-
eroderad till morän, Djurforsen. b} Raviner, reliefklass I och II. 
c) Fluviala terrasser, branterna reliefk&ass I och II, lutningsklass 
III. d} Parti av älvbrin5, lutning 40-45 . e) Nipbildning. f} Brant 
älvstrand, lutning 35-50 . 
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l km 

c 

~-forts 
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~·forts 



87 

Fält 

Tolkning 

Fig 35 forts 
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KormJentar 

Huvuddragen i '.!!_O!:_f~grafi och ~t[?r§d~i~g2bil~ synes inte erbjuda några problem 
vare sig på odlingsmark eller i skogklädd terräng. Erfarenheterna visar dock, 
även från inlärningsytor, att raviner under slutet krontak av al och gran kan 
uppvisa större flikighet i detaljerna än vad tolkaren anar. Fälterfarenhet och 
lokalkännedom torde härvidlag öka tolkningssäkerheten. Emellertid torde fler-
talet småraviner av den typ det här är fråga om - några tiotal m långa och 
2-3m djupa - inte kunna återges i den aktuella redovisningsskalan. 

Relief. Med tanke på områdets genes föreligger ingen större höjdvariation längs 
älvbrinkarna. Enformigheten i detta avseende underlättar tolkningen som med 
hjälp av topografiska kartans höjdkurvor visar hög träffsäkerhet. Att mellan-
klassen feltolkas var inte oväntat. 

butnings[?e~ö~ninge~ uppvisar tillfredsställande resultat. Terrängvariationerna 
är dock inte stora och klass II är sparsamt representerad. Feltolkningen i klass 
III torde vara betingad av närhet till klassgräns hos de uppmätta värdena; slän-
ten vid F-G lutar på en lång sträcka i genomsnitt 24-25°, men brantare korta 
partier förekommer. 

Kännedom om områdets genes och substrat ger goda möjligheter till riktig lut-
ningsbedömning. Ravinbildning i älvsediment med siltinslag ger erfarenhetsmäs-
sigt sluttningar med lutningsvinklar tillhörande klass III. Även fluvialt be-
tingade terassbranter, sekundärt påverkade av sluttningsprocesser har slutt-
ningar med lika brant lutning. Lutningsmall har begränsad användning i områden 
som detta med vegetationstäckta sluttningar. Terrängerfarenhet är av stor bety-
delse för resultatet. 

Jolk~i~g~i~dik~t~r~r 

Form Vegetation 
Genes Topografiskt läge 

TESTYTA b Hålbodarna (Fig 36) 

Ytan omfattar en mot N vettande moränsluttning med ett tiotal parallellt orien-
terade israndrännor, de flesta nedskurna 6-8 m. Rotvältor i rännornas 
botten har blottat frispolade block. Utbredningsbilden är den för dyli-
ka former karaktäristiska. Halva testytan är kalavverkad medan den andra upptas 
av omväxlande tät högstammig granskog i rännorna och glesare barrblandskog på 
mellanliggande höjder. Torvbildning förekommer ställvis i rännorna, medan kalt 
berg inte iakttagits. Två ryggar uppbyggda av korttransporterat isälvsmaterial 
framträder i testytans lägre parti. Serier av mer eller mindre tydligt framträ-
dande rännor är vanligt förekommande i trakten. 
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~· Kartor och stereogram från testyta l b Hålbodarna och Backbodarna. 
a) Glacifluvial ränna, relief 6-8 m b) Obetydligt nedskuren ränna 
(ca 0,5 m) vid Backbodarna. Båda markstereogrammen med tillhörande 
flygbildsstereogram på nästa sida (skala 1:20000). 
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a 

b 

500 m 

Fig 36 forts 

Resultat 

~o~f2g~afi_o~h_u!b~e~n}ngs~i}d 

Vid kontrollen har avgränsats dels rännpartier mellan förgreningar, dels karak-
täristiska bågar och dels kortare friliggande rännor, allt tillsammans 20 st 
enheter. Av dessa har 3 st inte upptäckts vid flygbildstolkningen. En viss över-
tolkning föreligger då 5 av enheterna på den flygbildsbaserade kartan inte kun-
nat återfinnas i terrängen. Utbredningsbilden ~r i det närmaste helt korrekt 
återgiven. 

Ett intilliggande område (Backbodarna) har flygbildstolkats men endast kontrol-
lerats översiktligt med avseende på utbredningshild. Trots att rännorna här är 
nedskurna blott 0,5-1 m och har en bredd av omkring 5-10 m (Fig 36b)har hela om-
rådet inringats. 

Relief 

Vid Hålbodarna har kontroll utförts med 100 m intervall de rännor som identi-
fierats rätt. 
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l,li,lii l,ll+lll l+II,lll 

Antal kontrollpunkter 60 60 60 
rättolkningar 44 49 55 

Tolkningssäkerhet 73 82 91 

Kommentar 

~orfQgrafi och ~ter~d~i~g~bil~ har tolkats med gott resultat. Rännorna framträ-
der genom förekomst av tät granskog, något friskare fältskikt än på mellanliggan-
de ytor samt genom beskuggning i vissa lägen. På kalavverkade ytor erbjuder 
tolkningen inga problem. De objekt som inte upptäckts ar dels två st endast 
1-2 m djupa rännor, bevuxna med sluten granskog som försvårat tolkningen ocn 
dels en kort tvärränna, som förbinder två längre rännor. Det oförutsedda läget 
i kombination meo förekomst av sluten granskog torde bidragit till att den sist-
nämnda ej upptäcktes. 

De obetydligt neoskurna tämligen långa och mer lineärt utsträckta rännorna vid 
Backbodarna framträder genom att deras bottnar är bevuxna med frisk - fuktig 
vegetation, ofta med spridda björkar i trädskiktet. Frånvaro av träa i vissa 
partier medför att starrmattor kan bilda smala stråk med ljus gråton som får 
den enskilda rännan att likna en upptrampaa stig i flygbilden. 

~elt!m~i~_py_r~lie~lEs~ har givit gott resultat vid en indelning i tre klas-
ser. Rännornas djup har dock underskattats, vilket särskilt gäller rännor till-
hörande klass Il. Orsaker till feltolkningen torde vara dels rännornas ringa 
bredd, endast något tiotal meter, samt variationer i vegetationens täthet, höjd 
och artsammansättning. Vanligt förekommande är tät högvuxen granskog inte bara 
i rännornas botten utan även högt upp på kanterna. Mellan rännorna är skogen 
mer lågvuxen och gles med spridda gläntor som kan medge inblick mot markytan. 
Även här och var i rännornas botten kan markytan skymtas i de fall den utgörs 
av myrmark med glesare trädskikt. I allmänhet är dock krontaket slutet och bil-
dar en profil som avsevärt kan skilja sig från markytans profil (jfr fig 8). 
Dessutom kan kartörens ambition att söka undvika feltolkning pga överförhöj-
ningen i flygbilderna vara en orsak till underskattning av reliefen. 

Jolk~i~g~i~dik~tQr~r 

Y tf orm 

Vegetation tät granskog t i 11 föl j d av större fukrighet rännorna 

Substrat - torvmark i rännans botten (kärr) med samma ljusa gråton, som 
i en välutbildad högmosselagg 
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Fig 37. Markstereogram från testyta 2 Hytting. a) En av områdets större 
blocksänkor b) Mindre blocksänka, delvis övervuxen. 

Fig 38. Testyta 3 a St Alsjön. ~opografisk karta. 

Fig 39. Testyta 3 b Issen. Topografisk karta. 

Fig 40. Markstereogram från testyta 3 c Björsjö. 
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skugga - i vissa lägen är den ena sidan svagare belyst 

Topagr 
l ä ge 

- ovan HK 

TESTYTA l b Lortån 

Testytan har uppkallats efter ett närbeläget vattendrag. Den omfattar endast två 
rännor nedskurna i morän. Kalt berg har inte påträffats. Morfografi och utbred-
ningsbild är nöjaktigt bestämd. Reliefbedömningen är mindre god, troligen be-
roende på tät buskvegetation i delar av rännorna. 

TESTYTA 2 Hytting (Fig 37) 

strax väster om Hyttings fäbodar uppträder en svärm av blocksänkor av varieran-
de storlek, med diametrar från 3 A 4 m ti~l flera tiotal m. I flygbilderna är 
blocksänkorna mycket svåra att skilja från delvis vegetationsklädda hällar, som 
uppträder i området (ej markerade på geol. kartan). Några karaktäristiska skill-
nader mellan objekten kunde ej iakttas. (Beskr: Länsst Kopparb län 1975). 

TESTYTA 3a St Alsjön (Fig38) 

Vid St Alsjön uppträder moränackumulationer av varierande form. Lokalen nämns i 
korthet av Lundqvist (1937) . Närmast sjön ligger en serie 2-3m höga ryggar 
i en svag berggrundsbetingad sluttning. Längre mot väster ersätts de av spridda 
flacka moränansamlingar. Dessa är vanligen rundade och Rar en diameter av 20-40 
m. Höjden överstiger inte l m. Andra former - likaledes oregelbundet utspridda 
är mer långsträckta och når 2-3 m höjd. 

Endast de tydligaste ryggarna närmast sjön framträder i flygbilden. Den markan-
ta formen med branta sidor gör att ryggarna upptäcks trots sin ringa höjd. De 
övriga formelementen har inte kunnat upptäckas i den svagt kuperade bergsslutt-
ningen. Skogens täthet växlar något, men krontaket är vanligen nära nog slutet. 

TESTYTA 3 b Issen (Fig 39 ) 

Området vid Issen utgörs av ett större bergsparti. I lägre flacka partier före-
kommer ett mer sammanhängande moräntäcke. Söder om berget ligger en handfull 
drumlinliknande ryggar, som omnämns i korthet av Lundqvist (1937). Längd, 
bredd och höjd uppgår till 50-75 m, 20-30 m resp 1-2m. 

Resultat och kommentar 

Ingen av ryggarna har upptäckts trots att deras förekomst var bekant. 
TESTYTA 3 c Björsjö fFig 40) 

I en sluttning på sydsidan av ett större bergsparti återfinns ett tiotal 
moränkullar. Diametern uppgår till 15-20 m. Höjden är mindre än en meter. De 
har inte upptäckts i flygbilderna (skogen var ej avverkad). 
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a 

b 
l km 

~- Karta och st~reogram från testyta 4 a Korsbacken och 4 b Oja-
mossen. a) Drumliner vid Odinslund b) Högmosse. 
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l km 

a 

b 

~· Kartor och stereogram från testyta 5 a Stäksön och från ett område 
ö om Kumla. a) Blockrik De-Geer-moränrygg på Stäksön, b) De-Geer-
moränrygg ö om Kumla. 
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TESTYTA 4 a Korsbacken (Fig 41) 

Området mellan Hackvad och Korsbacken utgör ett klassiskt drumlinfält. Former-
na är oftast uppodlade och framträder tydligt i terrängen. Området är väl känt 
och kräver ingen närmare beskrivning. 

Resultat och kommentar 

Varje enskild rygg har karterats utan svårigheter. I de vårbilder som utnyttjats 
framträder även ryggar som är mer eller mindre begravda under annan jordart ge-
nom starka växlingar i gråton. Dessa gråtonskillnader orsakas av snabbare ytupp-
torkning i moränmaterialet, vilket ger en ljusare ton. Den skarpa markeringen av 
även mycket låga ryggar kan medföra att deras relief överskattas av en otränad 
tolkare. Bebyggelsen är vanligen knuten till ryggarna. 

Jolk~i~g~i~dik~tQr§r: Form, ytupptorkning, bebyggelsemönster 

TESTYTA 4 b Ojamossen (Fig 41) 

Ojamossen är en tämligen stor högmosse med en ofta välbevarad lagg. Täktverksam-
het har lämnat tydliga spår. 

Resultat och kommentarer 

Högmossen erbjuder inga tolkningssvårigheter. Den karaktäristiska texturen som 
betingas av de koncentriskt växande tuvorna tillsammans med en flack kupolform 
skiljer den från andra myrmarker. Laggen framträder väl genom ljusa stråk av 
starr i mossekanten. 

Tolkningsindikatorer: Textur, form, gråton, vegetation 

TESTYTA 5 a Stäksön (Fig 42) 

Stäksön skiljs från fastlandet av förkastningar med branter upp till 40 m över 
vattenytan. Berggrunden betingar de större dragen medan morän och finsediment 
formar landytans detaljer. De-Geer-moräner är rikligt förekommande inom området. 
Ryggarna är vanligen mindre än 3m höga och ofta blockrika. I många fall utgörs 
de uteslutande av blockvallar. Svallning kan ha bidragit till detta förhållande. 
Området ligger långt under HK. 

Resultat 

Fältdata har huvudsak l igen hämtats från Högström 197 8 
vissa egna iakttagelser. 

~orfQgrafi_o~h_u!bre~ningsQild 

Antal ryggar längre än ca 50 m 92 st 

kompletterade med 



Antal tolkningsförsök 
rättolkningar 

Tolkningssäkerhet 
Jämförelsetal 

Kommentar 
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Orodrevsbilder 
48 
26 
28 
0,39 

Färgdiapositiv IR-färgdiapositiv 
44 32 
22 16 
24 17 
0,35 0,29 

Tolkningsresultatet är överlag dåligt. Endast på kalhyggen och åkermark samt i 
skogsbryn är resultatet tillfredsställande. l skogsmark med en inblickbarhet av 
mer än 50-60 % ger tolkningen relativt goda resultat, under förutsättning att 
ryggen är blockrik eller når en höjd av ca 3 m eller mer. Oregelbunden kronslu-
tenhet med dungar i gynnsamt läge i förhållande till ryggen, indikerar åtminsto-
ne förekomst av ryggar inom området och ger anvisningar för fältkartering. 

Det dåliga tolkningsresultatet torde betingas av områdets brutna topografi och 
den låga andelen öppen mark. Liknande erfarenheter redovisas av Carlstein och 
Erwall (1968) från ett område S om Vallentunasjön. skogstäthet och terrängför-
hållanden i allmänhet visar stora likheter med Stäksön. Inblickbarhet på blott 
5 - lO% är inte ovanlig. 

En noggrann kartering av De-Geer-moräner kan inte baseras på tolkning av flyg-
bilder i nämnda skala och i terräng av Stäksöns karaktär. Flygbilderna ger en-
dast indikation om förekomst och kan visa på form och läge för de mest framträ-
dande objekten. Endast på åkermark och kalavverkad skogsmark har ryggar kunnat 
upptäckas utan svårighet. 

Goda resultat har visats av Wastenson (1969) från ett flackt terrängavsnitt som 
tolkats med pankromatiska bilder i skalor från 1:9000 till 1:25000. 

Redan geologiska kartan, i Ser Ae och vissa i Ser Aa, ger en god bild av utbred-
ningen. För den översiktliga geomorfologiska kartläggningen i skala 1:50 000 
torde denna bild ofta vara tillfyllest, ev. kompletterad med flygbildstolkade 
data i förekommande fall. Fältkontrollen behöver då endast omfatta en översikt-
lig reliefkontroll av större ryggar och notering av eventuella särdrag med av-
seende på de individuella ryggarnas morfografi. 

Svårigheter som kan uppstå vid fältkarteringen kan diskuteras med utgångspunkt 
i kartan fig 42. Denna karta som har upprättats av författaren i skala 1:10000 
med stöd av flygbildstolkning, stegning och kompass kan jämföras med Högströms 
karta. En stor mängd, ofta blockdominerade ryggar av varierande storlek före-
kommer på höjden i östra delen av kartan. Detta områdes karaktär indikeras i 
flygbilder, men en korrekt kartering kräver uppmätning med teodolit eller annat 



karteringsinstrument. 

Iolk~i~g~i~d:ik~tQr~r 

Form 
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Ytstruktur - blockhalten i vissa fall hög. 
Gråton - ljus ton vid hög blockhalt, ljusa strängar i odlad mark 
Markanvändning - ryggar åkermark ofta ej uppodlade 

TESTYTA 5 b Stäket 

stäketområdet är flackare än Stäksön, men skiljer sig i övrigt inte nämnvärt 
från detta område. Resultaten från detta område :ilotsäger inte de som gjorts på 
Stäksön. 

TESTYTA 6 Vissvass (Fig 43) 

Området utgörs av en peneplaniserad, söndersprucken berggrundsyta. Lösa avlag-
ringar förekommer endast i sänkornas lägsta partier. 

Resultat och kommentarer 

Ett stort antal branter och dalgångar har karterats. Den flygbildsbaserade kar-
tan avviker i ringa omfattning från fältkartan. Systematisk beräkning av rätt-
tolkningsprocent grundat på kontroll med 100-metersintervall har ansetts över-
flödig. I stället kommenteras feltolkningarna och deras tänkbara orsaker. 

Morfoqrafi och utbredninqsbild 

Terrängen vid~ är präglad av en serie mer eller mindre väl markerade avsatser 
i kalt berg. Förhållandet illustreras i den tolkade kartan, där streckad linje 
antyder att formerna inte är helt tydliga. Vegetationen är tätare i sluttningen 
ned mot Ällmoraviken än i terrängen söder därom och bidrar till att dess detal-
jer inte kan identifieras helt korrekt. Huvuddragen får dock anses fångade. 

Den låga branten vid~ på den flygbildsbaserade kartan visar sig vid kontroll 
endast utgöras av en markerad gränsövergång mellan berg och torv och förtjänar 
inte särskild markering. 

Skrevan vid C är så bred att den bör markeras med dubbla linjer. 

Den felaktiga inritningen av sänkan vid D kan inte förklaras. 

Morfornetri 

Den morfometriska klassificeringen har lyckats väl. Vid I har dock såväl relief 
som lutning underskattats. Orsaken torde vara förekomsten av tät skog i dal-
gångens botten. Träden växer ända intill bergsbranten och döljer dennas branta 



a 

b 

c 

d 
Fig 43. 
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Kartor och stereogram från testyta 6 Wissvass. a) Större dalgång 
reliefklass III, b) Enstaka bergsbrant reliefklass II lutnings-
klass III, c) Smaldalgång utan tydlig kantlinje, markeras med enkel 
linje på kartan, d) Ena vägqen i smal sprickdal reliefklass I. 
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Fig 43. forts 
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nedre del. Ett stycke upp på sluttningen är lutningen inte lika brant. Vidare 
har reliefen överskattats på tre punkter. Orsaken torde även här vara svårighe-
ten att bestämma krönlinjen i en sluttning vars tvärprofil visar varierande lut-
ning. 

Svårigheterna vid tolkning i terräng av föreliggande typ har till stor del kun-
nat elimineras i inlärningsytorna där tolkarens fälterfarenhet och lokalkänne-
dom förbättrats. 

Iolk~i~g§i~d}k~t9r~r 

Form 
Egenfärg (särskilt !R-färgbilder 
Textur (berg i dagen) 

TESTYTA 7 a Kvihultsdeltat (Fig 44) 

Topografiskt läge 
Vegetation 

Testytan som är belägen V om Karlsborg omfattar ett randdelta i form av en serie 
terrasser på fyra skilda nivåer med mellanliggande branter. Lutningen i de inte 
alltid välutbildade branterna kan uppgå till ca 20°. Hela området är söndersku-
ret av bäckerosion. Terrasserna kan vara svåra att avgränsa även i fält utan att 
en noggrann fältmätning utföres. Endast översiktlig kontroll har kunnat göras. 
Facit har utgjorts av karta enl Bergsten (1943) samt vissa egna noteringar. 

Resultat 

l. Två av de tre högst belägna platåerna har identifierats. Avgränsningen är 
ungefärlig, men liknar motsvarande ytor enligt Bergsten. 

2. Platåerna på nästa nivå, ca 146m, är indikerade vid B, men har helt förbi-
gåtts vid E. Platå D (146m) har jämställts med platå F (143m). Platå C har 
i flygbilderna inte kunnat identifieras på Bergstens karta. Höghöjdsmateria-
let redovisar 146m och 143m i samma yta, inneslutande en del av Bergstens 
146-metersyta, som i omdrevsbilderna uppfattats som morän. 

3. Nivån 143 m med två platåer representeras i omdrevsbilderna av F och H, som 
dock vid tolkningen uppfattats ligga på skilda nivåer. Platån 143m motsva-
rar en del av G i höghöjdsbilderna. 

4. Den lägsta nivån, ca 118m, kan tolkas med stor osäkerhet, men har inte sam-
ma avgränsning som på Bergstens karta. 

5. Den bästa bilden av de med heldragen linje markerade rännorna erhålles ur om-
drevsbilderna, vilka är rätt tolkade med avseende på morfografi och relief. 
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Ett liknande, något större område har studerats vid Bankebolet SV om Kvihult. 
Detta område uppvisar ett antal deltaplatåer, som är större än vid Kvihult och 
i vissa delar mer sönderstyckade av bäckerosion. Delar av Bankebolet är öppen 
mark. Tolkningsresultatet visar endast att en mängd platåytor förekommer. Deras 
inbördes sammanhang kan dock inte avgöras i flygbilderna. 

Kommentar 

Konventionell flygbildstolkning inom ett område av Kvihults och Sankebolets ka-
raktär kan endast ge indikationer om förekomst av deltaytor på olika nivåer och 
som sedan blivit sönderskurna av bäckerosion. Genom att utnyttja karterings-
instrument av typ Wild B 8 borde ett bättre resultat erhållas, då platåerna kan 
nivåbestämmas, dels absolut och dels inbördes. 

I de pankromatiska orodrevsbilderna har det gått att se fler detaljer och de har 
kunnat utnyttjas för en morfagrafisk beskrivning, som ligger närmare Bergsten 
än vad som blivit möjligt med hjälp av höghöjdsmaterialet i IR-färg. Normal-
höjdsbilderna har uppfattats vara lättare att tolka och arbetet har krävt mind-
re tid. En starkt bidragande orsak är att fler detaljer upptäckts vilket fört 
tolkningen framåt. 

!ngi~a!or:er: 

Substrat - förekomst av isälvsmaterial 
Form - platåer kan iakttagas 
Vegetation - homogena tallbestånd förekommer 
Läge - isälvsavlagring i närheten av HK 

TESTYTA 7 b Brändemon (Fig 45) 

Området uppvisar terrasser, hålformer, rännor och ryggar utbildade huvudsak-
ligen i isälvsmaterial. Ett par mindre, ca l m höga ryggar torde ha uppkommit 
genom vindavlagring. Västra delen av området S om beteckningen A är en terrass, 
som på tre ställen genombryts av rännor. En fjärde ränna påminner om en mindre 
ravin, men materialet är egentligen för grovt för ravinbildning. Två markanta, 
om dödisgropar påminnande sänkor med branta sidor skiljer terrassen från den 
västra av de båda rullstensåsarna. Denna västra ås ger intryck av att morfogra-
fiskt och kronologiskt höra samman med terrassen. 

Den östra åsen är uppdelad i tre klart åtskilda partier. Mellanliggande sänkor 
är eventuellt bildade genom fluvial erosion. Om så verkligen är fallet har inte 
kunnat klarläggas. 

Norr om A fortsätter såväl terrassen som den östra åsen form av separata ryg-
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gar. Den öst-västliga sänkan är djupt nedskuren och med branta sidor ( > 27°). 

Platåer och åsar har vegetation av relativt gles tallskog. På sluttningarna ökar 
graninslaget mot de lägre delarna. Bottenpartier i de större rännorna döljs ofta 
av gran och lövträd. 

Resultat 

~or:f2gr:afi_o~h_u!br:e~n1ngs~i}d 

Tolkningsresultatet är tillfredsställande för bägge filmslagen med undantag för 
området vid beteckningen B. Den 2-4 m höga rygg som bildar södra spetsen på den 
västliga åsen har inte upptäckts. 

Morfornetri - - - - -

Antal kontrollpunkter 
rättolkningar 

Tolkningssäkerhet 

Kommentar 

Reliefklass 
Omdrev höghöjdIR 

36 
28 
78 

32 
25 
78 

Lutningsklass 
Omdrev höghöjdiR 

20 
15 
75 

14 
12 
86 

Orsaken till feltolkningen vid~ är att markytan har en orolig detaljtopografi 
och att det förekommer tätare skog i terrängens lägre partier. !R-färgbilderna 
ger en viss övertolkning, som kan bero på att vegetationen återges så rikt dif-
ferentierad i detta filmslag. Variationer i vegetationens artsammansättning 
(företrädesvis i markskiktet) utan samband med topografiska variationer kan ha 
misslett tolkaren. 

Att fler detaljer kan urskiljas i orodrevsbilderna än i höghöjdsbilderna vid 
stereobetraktandet kan vara förklaringen till att fler små rännor upptäckts i 
de förstnämnda. Fåran vid Q är exempel på hur en ränna som ej indikeras genom 
förändring i vegetationens täthet eller artsammansättning inte heller blir upp-
täckt i IR-höghöjdsmaterialet. Tolkning av formelement i höghöjdsmaterialet 
sker i allmänhet under stor osäkerhet hos tolkaren. En mängd detaljer kan anas 
men inte identifieras i bilderna. Detta kan inbjuda till onödig upprepning av 
tolkningsförsöken och därav följande fördröjning. 

Fig 44. Kartor och stereogram från testyta 7 a Kvihultsdeltat. Markstereo-
~rammet visar platån 146 möh från N därom belägen moränkulle. Kartan over nivåer efter Bergsten 1943. 
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300m .__...______L__J 

~· Kartor och stereogram från testyta 7 b Brände mon. 

Fig 46. Karta och stereogram från testyta 7 c Heljanässkogen. 
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TESTYTA 7 c Heljanässkogen (Fig 46). 

Området som benämnes Heljanässkogen SO om Gällsjön utgörs av en oregelbundet 
formad glacifluvial ackumulation som höjer sig omkring 30 m över omgivningen. 
Två parallella stråk av djupa åsgravar, åtskilda av en smal getryggsformad is-
kontakt, sträcker sig i nord-sydlig riktning. Det östra stråket bildar en sam-
manhängande "ränna" av gropar av varierande djup och form. Det västra ~r mer 
uppdelat i enskilda gropar och kortare gropkomplex, Omedelbart S om det östra 
stråket höjer sig en markerad väst-östlig rygg, som österut böjer av mot N och 
flackar ut. I norra delen av området uppträder den igen och grenar ut mot O. 

Resultat 

~o~f~q~afi_o~h_u!b~e~nln~s~ild 

Huvuddragen är korrekt återgivna. Feltolkningarna är av den storleken att de 
saknar betydelse vid återgivning i skala 1:50000. Omdrevsbilderna ger den mest 
detaljerade kartbilden, men detaljrikedomen går förlorad vid en generalisering 
till skala 1:50000. 

Relief 

Klassindelning Omdrevsbilder !R-färgdiapositiv 
I, II, II I, IV skala 1:30000 skala 1:6000 

Antal kontrollpunkter 36 36 
rättolkningar 21 21 

Tolkningssäkerhet 58 58 

Klassindelning 
I, II+III, IV 

Antal kontrollpunkter 36 36 
rättolkningar 26 26 

Tolkningssäkerhet 71 71 

Klassindelning 
I+II, III+IV 

Antal kontrollpunkter 36 36 
rättolkningar 27 26 

Tolkningssäkerhet 72 71 
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Kontroll av lutningsbedömning omfattar endast 17 punkter. Av dessa är 14 rätt 
angivna. 

Kommentar 

Resultaten visar 

- att rättolkningsprocenten är densamma i båda filmslagen 

- att djupare sänkor (reliefklass II och III) har underskattats när de ligger 
i sluten granskog 

- att feltolkningarna är något större i !R-bilderna. Exempelvis har flertalet 
klass III-gropar bedömts tillhöra alla de övriga klasserna. Detta återspeg-
lar en större osäkerhet vid tolkningen av höghöjdsmaterialet. 

- att fälterfarenhet och kännedom om landformernas genes i hög grad underlät-
tat tolkningsarbetet. 

att lutningen hos sluttningar som saknar träd- och buskvegetation kan över-
skattas. 

TESTYTA 7 d Brände stubbe - solbacken (Fig47) 

Området utgörs av mindre sänkor och rännor i den s k Stenbäckenplatårr. Denna 
utgör en av deltaplåtarna i det s k Perstorpsfältet. Deltakomplexet uppvisar 
två nivåer (156,3 resp 122,4- 130,4 m ö h), vilka sätts i samband med Baltiska 
issjöns tappning (Bergsten 1943). 

Resultat och kommentar 

Morfografi och utbredningsbild har karterats tillfredsställande i båda filmsla-
gen. Skillnader kan noteras beträffande former där vegetationen kan utnyttjas 
som tolkningsindikator. Trots att rännorna vid~. ~och f är svagt utbildade är 
de något fuktigare än omgivande terräng. Detta återspeglas i vegetationen genom 
ökat inslag av lövträd, som framträder tydligt i !R-bilder. Även sanka trädfria 
ytor framträder bättre i !R-bilderna. 

Den rännformade sänkan vid Q, som indikeras i omdrevsbilderna skiljer sig inte 
från omgivningen med avseende på vegetationen. Den har heller inte upptäckts 
höghöjdsmaterialet, som återger färre detaljer. Rännans utseende framgår av 
stereogrammet fig 47. 
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Rännorna vid I och f går genom tät skog och har inte upptäckts i flygbilderna. 
Lövskogsinslage~ är sparsamt och den fuktigare markvegetationen är dold under 
krantaket, varför inte heller !R-färgbilderna ger indikationer. 

Distalbrantens morfografi har karterats med tillfredsställande resultat. 
Reliefen är korrekt klassificerad i normalhöjdsbilderna, något sämre i !R-bil-
derna. Distalbrantens lutning har överskattats i normalhöjdsbilderna. Fältvär-
dena ligger dock nära klassgränsen. 

TESTYTA 7 c Särsågen - ön 

Området domineras av en serie rullstensåsar ett kamelandskap ovan HK. 

Resultat och kommentarer 

Med avseende på morfografi och utbredningsbild visar flygbildstolkningen så 
gott som fullständig överensstämmelse med fältkarteringen. 

Kontroll av reliefklassificeringen har utförts med100m intervall. Klasserna 
var från början I, II+III och IV. 

Fig 47. Kartor och stereogram från testyta c Brände 
stubbe-Solbacken. Markstereogrammet visar 
långsträckt sänka, beteckning D på tolk-
ningskartan för omdrevsbilder. 



Pankro omdrev 

IR-färg höghöjd 

Fig 47 forts 
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Antal kontrollpunkter 
rättolkningar 

Tolkningssäkerheten 

Klasser I, II+III, IV 
50 
34 
69 

Tolkningssvårigheterna yttrar sig som underskattning av reliefen i den högsta 
klassen. Endast 50 % av kontrollpunkterna avseende denna klass är rätt tolkade. 
Som tidigare nämnts kan orsakerna vara 

- närhet till klassgräns i vissa fall 

- mer högvuxen skog i terrängens lägre delar 

tolkarens medvetna återhållsamhet med hänsyn till överförhöjningen stereo-
bilder. 

UllDERSöKNINGSOMRADE 8 Nissan - Anderstorpaån 

Området utgörs av en grovsedimentslätt vilken påverkats av eoliska och fluvia-
la processer (Blomberg 1910, Lagerlöf 1975). Sanddyner finns ut-
spridda mellan Nissan och Anderstorpaån söder om landsvägen Gislaved - Anders-
torp. Inom en zon av 500-600 meters bredd längs den meandrande Nissan förekom-
mer terrasser, korvsjöar, torrfåror m fl fluviala former nedsänkta maximalt 
7-8 m i sedimenten. I en smalare zon i området längs Anderstorpaån finns lik-
nande former som skurit sig ned inemot 4 m. 

TESTYTA 8 a Gislaved-Högalid (Fig 48) 

A. Fossila former 

Ytan omfattar landformer längs en aktiv meandersträcka. Vegetationen utgörs av 
tallskog på platåerna och granskog med inslag av lövträd och tall i slänter 
och sänkor. 

Den ovannämnda formrika, 500-600 m breda zonen längs Nissan är genomgående ned-
skuren i sedimenten. Med vissa undantag är övergången tvär från slätten till 
det nedsänkta området och markeras med en tydlig slänt. Släntkrönet avbildas 
ortegonalt som en kedja av bågar. 
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Resultat 

~o~f~g~afi_o~h_u!b~einln~s~i~d 

Med utgångspunkt i fältkartan har var och en av de ovannämnda bågarna jämförts 
med flygbildtolkningen. Nöjaktigt resultat innebär dels att linjens karaktäris-
tiska form har uppfattats och dels att lägesskillnaden inte överstiger ca 50 m, 
vilket bedömts vara en rimlig felmarginal med hänsyn till manuell överföring 
från flygbild till karta. 

_l$_rQ_n~i.!!_je 

Antal kontrollerade sträckor 
Antal rättolkningar 
Tolkningssäkerhet 
övertolkning 

Avsnörda rännor 

Antal objekt >50 m längd 
Antal rättolkningar 
Tolkningssäkerhet 

Älvvallar 

26 
19 
73 
o 

27 
24 
89 

Krönets längd 4450 m 
Rättolkning 3850 m 
TolkMingssäkerhet 81 
Ej upptäckt 250 m 

Därav sanka eller vattenfyllda 7 
Rättal kningar 6 

Vallar av det slag, som visas stereogram har upptäckts endast öppen mark. 

Morfornetri 

Kontroll av relief- och lutningsbedömning har utförts med 100m intervall längs 
krön linjen. 

Reliefklassificering Klass I, II, III Klass I, II+III 

Antal kontrollpunkter 43 43 
Antal rättolkningar 17 32 
Tolkningssäkerhet 43 74 
övertolkning 26 ll 



Lutningsbedömning 

- Antal kontrollpunkter 
- Antal rättolkningar 
- Tolkningssäkerhet 
- övertolkning 

Iolk~i~g~i~dik~t~r~r 

Form 
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Klass I, II, III 

43 
36 
84 

7 

Vegatation - På slänterna och i sänkor tätare skog, vanligen gran 
I fåror med torvbotten ofta lövträd längs torvkanten 

Substrat - Egenfärg och ytstruktur hos mossar och kärr 

Topografiskt läge 

Kommentar 

Tolkningsresultatet med avseende på morfografi och utbredningsbild är till-
fredsställande. Det primära målet har uppnåtts, nämligen att avgränsa det om-
råde längs vattendraget som bär tydliga spår av den fluviala aktiviteten. Endast 
vid punkterna~ och ~ har krönlinjen ej upptäckts. Vidare kan ut-
·pekas avsnörda vattenfyllda eller sanka fåror, vilka utgör spärrar ur framkom-
lighetssynpunkt. Torra fåror utan större djup och bredd, mindre än ca 3 m resp 
10-15 m blir lätt förbisedda i tät skog, även om fältskiktet är fuktigt eller 
ett tunt torvlager förekommer. Älvvallarna, som i området ej når över l m höjd 
identifieras inte annat än på öppen mark. 

Slänternas relief är överlag underskattad. Orsakerna kan vara de tidigare nämn-
da nämligen närheten till kl assgräns och to l karensmedvetna återhå 11 samhet med 
tanke på effekten av överförhöjningen i stereobilderna samt förekomst av hög 
och tät granskog i slänter och i de lägre partierna av terrängen. 

Antalet slänter av lutningsklass II är alltför litet för att resultatet skall 
kommenteras. Inom klass I är tolkningsresultatet nöjaktigt, även om också det-
ta material är i minsta laget. Klass III visar hög rättolkningsprocent. Det 
goda resultatet som uppnåtts trots dålig inblickbarhet torde vara ett resultat 
av tolkarens fälterfarenhet. 

Flygbilderna i skala 1:20000 har i allmänhet inte givit några fördelar framför 
normalhöjdsbilderna. Vissa detaljer kan lätt identifieras, medan andra förbigås 
vid tolkningen. Papperskopians relativt dåliga kvalitet kan ha bidragit till 
att resultatet blivit sämre än väntat. 



114 

l km 



a 
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c 

d 

Fig 48. 
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Kartor och stereogram från testyta 8 a Gislaved-Högalid. a) större 
korvsjö, Högalid, b) Terrasser, Mårtenstorp, c) Större älvvallar, 
Nissan, d) Aktiva processer, Nissan, e) Lägre älvvallar (o,5 m) 
samt mindre korvsjö, Anderstorpaån, f) Låg terrassbrant (2,5 m), 
Anderstorpaån. 
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Fält Tolkning omdrev 
Pålagring (punkter) och erosion medförande starka vegetationsstärningnr 
(rektanglar). se texten nästa sida. 
Fig 48. forts 
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s. ~~!iY~_er2~~~~~r 

Flygbildstolkningens möjligheter för övervakning av erosionens förlopp i sam-
band med en eventuell korttidsreglering i Klarälven har studerats av Larsson 
(1975). I arbetet undersöks bl a hur olika erosionsskador avbildas i flygbilder 
och vilka bildindikatorer som kan utnyttjas vid tolkningen. 

Vid indelningen i skadetyper i undersökningsområdet utgår förf inte från gene-
sen. Istället söker han åstadkomma ett klassificeringssystem som bygger på pa-
rametrar vilka direkt eller indirekt kan observeras i flygbilder, exempelvis 
storlek, utseende och vegetationens fördelning. De skadetyper som undersökts i 
flygbilderna är ursköjning (hålkälsbildning), utglidning i låga slänter, sätt-
ningar, skred, sjokerosion samt komplexa skador. Ett gemensamt drag för alla ska-
detyper utom hålkälsbildning är kraftigt störd vegetation. Ofta är jordlagren 
blottade. Skadorna indikeras i bilderna genom gråton (ljusa blottlagda sedi-
ment), släntform, tillskärpt släntkrön, skarp krönskugga, lutande träd och bus-
kar i slänter eller på släntkrönet samt luckor i vegetationen (ojämn fördelning 
av buskar och träd). 

Erosionshastigheten har bedömts i följande grader (a.a.): 

l. Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden, många starkt lutande och ned-
fallna träd, grumling av vattnet utanför skadan kan förekomma) 

2. Måttlig aktivitet (små vegetationsfria omril.den, lutande träd kan förekomma) 

3. Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor, ev lutande träd kan ha uppåt-
växande topp) . 

Såsom indikatorer på erosionsaktivitet anges skadetyp, gråton, luckor vegeta-
tion en, l utan de träd och skadans l ä ge på näset. 

I föreliggande studie rörande geomorfologisk kartläggning skall i första hand 
markeras att aktivitet förekommer (såväl erosion som ackumulation). För erosion 
har följande indelning tillämpats: 

l. Stor aktivitet (=grad l enl Larsson 1975) 

2. Måttlig - ringa aktivitet (= grad 2 - 3 enl a.a.) 

I undersökningsområdet bär alla stränder spår av aktiva processer. Längs rak-
sträckor och svagt vindlande partier är hålkälsbildning med måttlig-ringa stör-
ning av vegetationen vanligast, medan utglidning och andra processer uppträder 
i de mer markerade meanderpartierna. Vid tolkningstesterna har endast partier 
av mer än 50 meters längd med kraftigt störd vegetation medtagits. 
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Ackumulationen längs de undersökta vattendragen är starkast på våren vid snö-
smältningen då näsen översvämmas och täcks med ett sandigt lager. Dylika 
ytor saknar trädvegetation. Det dominerande är gräs (bergrör) och i vissa fall 
Salix sp. I karteringen har medtagits ytor större än ca 400m2• 

Resultat 

Kartor redovisa s ovan. 

Antal fältkarterade sträckor 28 
Antal rättolkade sträckor 21 
Tolkningssäkerhet 
övertolkning 

75 
3 

Fältkontrollerad strandlängd 
sträcka m störd veg, fält 
sträcka m störd veg, tolkn 
övertolkning 

10,6 km 
2,7 m 
3,0 m 
0,3 km 

övertolkningen torde betingas av svårigheter vid gränsdragningen. övergången 
från helt ostörd till störd vegetation sker ofta successivt. 

~s~~IJ}~l~!!QD 

Antal tåltkarterade ytor 20 
Antal rättolkade ytor 19 
Tolkningssäkerhet 95 
övertolkning 2 

TESTYTA 8 b Bäckagärdet (Fig 49.) 

A. Fossila formelement 

Fluviala landformer, huvudsakligen avsnörda meanderbågar, förekommer i en zon 
av ca 300meters bredd längs Anderstorpaån. Alla former är lägre än 3m. Någon 
yttre krönlinje som begränsar ett nedsänkt område i likhet med förhållanden vid 
Nissan föreligger inte. I flygbilden observeras mönster och strukturer i vege-
tationen vilka uppträder på längre avstånd från ån, men ändå kan vara fluvialt 
betingade. En koppling till företeelser i terrängen har dock inte upptäckts. 

Resultat 

Kontrollen avser väl avgränsade former längre än ca 15m. 



Antal objekt i fält 
tolkningsförsök 

Antal rättolkade objekt 
Tolkningssäkerhet 
övertolkning 
Jämförelsetal 

Kommentar 
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Omdrevsbilder skala l :30000 

öppen tät hela 
mark skog ytan 
25 25 50 
19 17 36 
19 17 36 
76 68 72 
o o o 

0,87 0.82 0,85 

Svartvita kopior av 
färgbilder skala 1:6500 
öppen tät hela 
mark skog ytan 
25 25 50 
24 22 46 
21 17 38 
82 72 79 
3 5 8 

0,82 0,72 0,79 

Tolkningsresultatet får anses vara tillfredsställande och de objekt som karte-
rats torde i detaljrikedom överträffa vad som kan återges i skala 1:50000. Det 
sämre tolkningsresultatet i tät skog var inte oväntat. Feltolkningen drabbar 
till stor del sanka eller vattenfyllda rännor, där endast 10 av 19 tolkats rätt. 

! Det mindre goda resultatet torde betingas av beskuggning i kombination med rän-
'1 nornas ringa bredd (10-15 m) ett förhållande som omöjliggör tolkning av markens 
l 

textur. Objekt som ej upptäckts på öppen mark ligger i anslutning till en täta-
re dunge. 

Jämförelsetalen som utnyttjas för jämförelse mellan bildmaterialen tyder, något 
överraskande på att normalhöjdsbilderna skulle vara att föredra framför låg-
höjdsbilderna. Anledningen torde vara övertolkning i låghöjdsbilderna orsakad 
av den högre markfuktigheten vid fotograferingstillfället (vårbilder), därige-
nom förstärks även mycket svagt utbildade former som inte fältkarterats. 

ställvis förekommer indikationer på högre fluvial aktivitet i form av utåtlutan-
de träd samt strandsträckor med vegetationsfria partier orsakade av ras eller 
pålagring av svämsand. Dessa starkast påverkade partier är dock små och indika-
tionerna i flygbilderna osäkra. Rättolkningen uppgår till 20 - 30 procent av 
antalet förekomster. 

TESTYTA 8 c Eskilskullar (Fig 50) 

Eskilskullar är namnet på en svärm av låga sanddyner (lägre än ca 3m). Test-
ytan inkluderar även ett mindre område strax väster om dynsvärmen. Området kän-
netecknas av följande former: 

l. öster om den streckade linjen uppträder bågformade ryggar med 1-3 meters 
relief och en längd av upp till 300m (A). 

2. Väster om den streckade linjen är ryggarna kortare och lägre. Reliefen är 
vanligen 0,5-2 m. Några ryggar utgör endast fastmarksträngar i torvmarken(B). 
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~· Kartor och stereogram från testyta 8 b Bäckagärdet. Flygbilds-
stereogram skala 1:6500 resp 1:30000. 



Fält 

F i g 49. forts 

l km 
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Bä ekagärdet 

Färg 1:6500 Pankro omdrev 
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· .. D Eskil skullar 

c 

\ l 
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~-------'"--~-------A-\_;,~ 
Fig 50. Kartor och stereogram från testyta 8 c Eskilskullar. 

Fig 51. stereogram från testyta 8 d Flymossedynen. 
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3. I sistnämnda område uppträder även välmarkerade ryggar av något tiotal me-
ters längd och 2-3 meters höjd. 

4. Söder om vägen är formerna oregelbundna och saknar tydlig ryggkaraktär. 

Resultat och kommentar. 

Resultatredovisningen omfattar endast kommentar till en visuell jämförelse mel-
lan fältkarta och flygbildtolkad karta, då formerna i flera fall är svåravgrän-
sade och antalet välutbildade ryggar är relativt litet. 

~OLf~gLafi_o~h_u!bLe~nin~s~ild 

Flygbildstolkningen har givit klara indikationer på att dyner förekommer i om-
rådet. Morfagrafin har kunnat bestämmas relativt väl endast i delområde A, 
där ryggarna är längre och oftast åtskilda av torvmark. Vegetation och substrat 
är således viktiga indikatorer. I område C antyder krontakets oregelbundna 
struktur och variation i täthet förekomst av en orolig småkuperad markyta. I 
avseende på utbredningsbilden är överensstämmelsen god mellan tolkning och fält-
karta. övertolkningen är obetydlig. Vid D (glesprickad för osäker tolkning) 
betingas den av ett smalt stråk med högre markfuktighet, som givit upp-
hov till snabbare tillväxt i ett likåldrigt bestånd av ung tallskog. 

~eli~f~l~s!ifi~eLi~g~n har inte givit upphov till några svårigheter. 

TESTYTA 8 d Flymossedynen (Fig 51 ) 

Längs SV kanten av Flymossen sträcker sig en väl bevarad sanddyn, som långa 
stycken utgörs av en enda sammanhängande rygg. På några ställen förekommer pa-
rallella ryggar. Reliefen överstiger ej ca 6 m. 

Resultat ech kommentarer 

Dynen har kontrollerats på endast 7 punkter. Varje mätpunkt motsvarar en zon av 
ca 50 m. 

Morfografi och utbredningsbild är tillfredsställande återgiven, medan reliefen 
har överskattats i tre fall. 

Eftersom sanddynen huvudsakligen är omgiven av torvmark har den varit lätt att 
upptäcka. Vegetationen utgörs av ris-tallskog, som är skarpt avgränsad från 
den omgivande mossevegetationen utan trädskikt. Detta förhållande kan ha bi-
dragit till överskattningen av reliefen. 
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4.2.4. Resultatsammanställning 

4.2.4.1. Morfografi och utbredningsbild 
De erfarenheter som redovisas i föreliggande kapitel indikerar inte bara den 
kunskaps- och färdighetsnivå som kan uppnås efter träning. Den pekar också på 
att fältstudier och jämförande regionala studier är en nödvändig grund för ar-
betets genomförande. Det s kall dock framhåll as att maxi ma l tår di g het i n te är 
uppnådd efter en eller två fältsäsonger. Erfarenheter från tillämpad kartering 
visar att varje kartblad ställer kartören inför nya erfarenheter och övervägan-
den. Grundförutsättningarna för karteringsarbetet torde dock föreligga efter 
förarbeten med en omfattning som motsvarar det tolknings- och inventeringsarbete 
i olika terrängtyper som ligger till grund för föreliggande resultatredovjsning. 

Ett arbete som i så hög grad baseras på flygbildstolkning inrymmer flera moment 
av subjektivitet. De kvantifierade tolkningsresultaten bör därför alltid ses 
tillsammans med mer personliga bedömningar och kommentarero Nedan redovisas en 
bedömning av möjligheterna att ur kartor och flygbilder erhålla information om 

förekomst, utbredningsbild och morfografi. Därvid medtages även författarens 
tidigare erfarenheter från flygbildstolkning. Indikation om förekomst resp 
möjligheterna att tolka utbredningsbild och morfografi redovisas var för sig. 

Indikationer om förekomst kan utgöras av karaktäristisk form hos höjdkurvor, 
skogsbryn samt variationer i vegetation och ytform som väcker kartörens upp-
märksamhet. Egenheten i kartbilden eller flygbilden leder dock inte till be-
stämning av utbredningsbild och morfografi. Då vissa indikationer föreligger vet 
således kartören att området bör kontrolleras ytterligare. Exempelvis leder 
en indikation i kurvbilden i första hand till kontroll i stereobilderna och 
andra hand till fältkontroll. Vidare följs således indikation som inte leder 
till bestämning av utbredning och morfografi i flygbilderna till fältkontroll 
och/eller fördjupade litteraturstudier. 

Bedömning av möjligheterna att erhålla indikationer om förekomst av visst form-
element graderas en fyragradig skala enligt följande: 

o 
Innebörd 

Ingen indikation 

Svag indikation utgörs av smärre avvikelser från enhetlig 
kurvbild, skogsbrynsform eller vegetation, t ex slingrande 
höjdkurvor som indikation på svagt kullig terräng. 
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God indikation utgörs av·mer markerade drag av ovannämnda 
slag. 

stark indikation utgörs i kartan av kurvmönster och kart-
tecken som direkt kan kopplas till visst formelement, 
t ex smala bågformade sankmarker - korvsjöar, trädformigt 
förgrenat kurvmöster - raviner. 

Möjligheterna att bedöma utbredningsbild och morfografi indelas likaså 
4 klasser med följande innebörd: 

o 

2 

3 

Innebörd 

Inga karterings- eller tolkningsmöjligheter. Kartläggning 
är möjlig först vid systematisk fältinventering. 

Dåliga möjligheter till tolkning och kartering. Indikatio-
nerna är svaga och och kartläggning bedöms möjlig endast 
genom omfattande fältarbete styrt till vissa områden på 
grundval av flygbildstolkningen. Formelementen indikeras 
genom mönster och detaljer i fråga om markanvändning, 
skogsbrynens form, dränering, vegetationens täthet och 
sammansättning. Direkt bestämning genom iakttagelser av 
form eller otvetydiga kännetecken i vegetationstäcket är 
inte möjlig, än mindre bestämning av formernas rätta antal 
och utbredningsbild. 

Mindre goda möjligheter till tolkning och kartering 
innebär att enskilda formelement kan upptäckas och identi-
fieras, men utbredningsbild och morfografi kan inte ges 
en fullständig beskrivning. Tolkningen bedöms dock vara så 
säker att vissa terrängavsnitt där formelement förekommar 
kan utpekas och att övriga ytor inte kräver ytterligare 
uppmärksamhet. Fältarbetet om f a t tar kontro 11 och vi ss 
fältkartering för fastställande av utbredningsbild. 

Goda möjligheter t111 tolkning och kartering innebär att 
tillfredsställande kartläggning är möjlig att utföra med 
begränsade fältinsatser. Bestämning av utbredningsbild 
och morfografi bedöms vara så säker att fältarbetet in-
skränker sig till stickprovskontroll och kontroll av 
svårtolkade terrängavsnitt med begränsad areell utbredning. 



127 

Berggrunds former 

Bergsbranter och sprickdalar erbjuder vanligen inga tolkningsproblem. Uet är 
angeläget att karteringen verkligen redovisar endast karaktäristiska branter 
och sprickdalar och inte mer eller mindre regellöst orienterade lutande plan 
i berggrundsytan. Ett exempel på att berggrundformerna inte bara omfattar ovan-
nämnda former ges i fig 52 som visar ett stupande lager av grönsten ingående i 
en antiklinal där mjukare bergarter vittrat ned (Magnusson 1930). I samma trakt 
(Långban, Värmland) påträffas trappstegsformade avsatseri lutande terräng. Av-
satserna motsvarar var och en ett av de i veckningen ingående bergartslagren. 
Andra berggrundsformer är diabasgångar som många gånger framträder som låga 
ryggar. 
Räfflor markeras på geomorfologiska kartan med lämpligt mellanrum för att mar-
kera den senaste isrörelseriktningen. Uppgifter om räfflor hämtas från littera-
tur och kartor 

Topogr karta Flygbilder + kartor Blocksänkor tills med 
geol karta Trädveg öppen 
äldre n vare sluten q les mark 

Indikation om förekomst 
Bestämning av utbredning 2-3 o 0-3 0-3 0-3 

morfagra f i l o 0-3 0-3 0-3 

Uppgift om blocksänkor inhämtas från geologiska kartor av äldre årgång (omkr 
1930 och äldre). För områden som inte täcks av kartor som visar blocksänkor kan 
uppgifter i vissa fall hämtas från konceptkartor i SGU:s arkiv. De osäkra kar-
teringsmöjligheterna avser mindre former med relativt små block som är bevuxna 
med mossor, ris och låga träd (se fig 37 ). större blocksänkor bedöms kunna 
identifieras (jfr Melander 1967). övrig strukturmark (stenringar och liknande) 
omnämns i beskrivningar till geologiska kartblad (t ex SGU Ser Aa Nr 117 
Grängesberg, 1938) eller i andra inventeringar. 

Fig 52. Vittringsrest. stupande lager av grönsten i antiklinal där mjukare 
bergareter vittrat bort. Långban, Värmland. 
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Topogr karta Flygbilder + kartor Kulliga oregelbundna t i 11 s med 
moränformer geol karta Trädveg öppen 

äldre nyare sluten q les mark 
Indikation om förekomst O-l O-l 0-2 0-2 3 
Bestämning av utbredning 1-2 1-2 0-2 2-3 3 

morfografi O-l 0-1 0-2 2-3 3 

En orolig kurvbild över en moränyta kan indikera kulliga former, men kan även 
orsakas av småkuperad berggrundsyta med tunt moräntäcke. störst besvär vid 
flygbildstolkningen orsakar mjukt rundade kullar av upp till 3-4 meters höjd, 
vilka är svåra att uppfatta som enskilda formelement i en allmänt kuperad yta. 
Kartörens erfarenhet av moräntäckets ytform i vissa topografiska lägen kan dock 
styra insatserna till vissa avgränsade terrängavsnitt, t ex kännedom om att 
jämna ytor är vanligast på bergshöjdernas nordsidor, medan större kuperings-
grad kännetecknar sydsidorna (Lundqvist 1937). Endast större och mot den omgi-
vande markytan välmarkerade former kan identifieras utan fältkontroll i skogs-
mark. Kalhyggen är av stort värde för geomorfologiska kartläggning. 

Topogr karta Flygbilder+ kartor De Geer-moräner tills med 
geol karta Trädveg öppen 
äldre nyare sluten q les mark 

Indikation om förekomst 0-3 3 C-3 1-3 3 Bestämning av utbredning 0-3 2-3 0-3 1-3 3 morfografi 0-3 2-3 0-3 1-3 3 

De-Geer-moränry99ar är på grund av sin smala form och låga höjd mycket svåra att 
upptäcka i skogsmark. Endast i mycket gles skog eller om ryggen är storblackig 
kan karteringen ske med någon större säkerhet. Lättast att upptäcka är ryggarna 
på odlad mark och öppen mark i övrigt. De visar sig där som slingor med avvi-
kande markanvändning eller smala utskott från skogsbryn (se fig42 ). 

Moränryggar av föreliggande typ har länge tilldragit sig intresse och de flesta 
förekomster torde vara väl kända och åtminstone översiktligt redovisade på 
jordartskartor. Denna redovisning är baserad på fältiakttagelser och kan i all-
mänhet inte förbättras genom flygbildstolkning. Främst vid förekomster på öppen 
mark kan viss detaljinformation tillföras. 
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Topogr karta Flygbilder+ kartor 
Rogenmorän tills med 

geol karta Trädveg öppen 
äldre nyare sluten ales mark 

Indikation om förekomst 0-2 0-2 2-3 2-3 3 
Bestämning av utbredning 0-2 0-2 2-3 2-3 3 

morfografi 0-2 0-2 2-3 Z-3 3 

Rogenmoränryggar har inte undersökts specifikt. Tolkningsmöjligheterna bedöms 
dock vara goda då det vanligen rör sig om stora former som tydligt ger sig till-
känna. Svårigheter kan uppstå med rogenmoränliknande ryggar som inte sträcker 
sig tvärs över en dalgång, utan endast bildar tvärställda utskott på dalsidorna. 
Formerna är dock vanligen så stora och påtagliga att en enkel fältrekognosce-
ring i ett referensområde bör vara tillräckligt för att kartören skall bli med-
veten om företeelsen och lättare upptäcka ryggarna i bilderna. 

Drumlins 

Ryggar i öppen mark upptäcks och identifieras utan svårighet. I vårbilder kan 
ojämn ytupptorkning förstärka formerna och i vissa fall t o m framhäva mycket 
flacka ryggar och sådana som ligger inbäddade i lerigt material och inte fram-
träder topografiskt. 

I skogsmark möter svårigheter särskilt då formelementen har flacka sidor och 
ligger i terräng vars allmänna ytform är oregelbundet kuperad. Låga ryggar 
(3-4 m),vid tät skog upp till 5 m, är där svåra att urskilja, liksom isolerade 
ryggar utan väl markerad avgränsning. Former som uppträder svärmvis torde er-
bjuda mindre svårigheter. 

Blockfattiga flackt välvda ryggar i mer höglänt skogsmark ger sig många gånger 
tillkänna genom att de tagits i anspråk som odlingsmark. Sådan mark i höjdlägen 
kan även betingas av ett odlingsbart moräntäcke i allmänhet. Det kan många 
gånger erbjuda svårigheter att även ute i terrängen avgöra om drumlinform verk-
ligen föreligger. 

Former av crag-and-tailtyp faller stundom under drumlinrubriken, men kan ofta 
urskiljas som ett eget formelement. Teckenförklaringens crag-and-tailformer av-
ser även samlingar av större block som av isen plockats från en större häll och 
deponerats på läsidan i direkt anslutning till densamma. 
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Block behandlas i kap B.3.4. 

Vattenfall och forsar upptäcks utan svårighet flygbilderna. Större former är 
dessutom redovisade på topografiska kartan. 

Plana erosionsytor 

Kännedom om landskapets genes ger förutsägelser om var erosionsytor, ofta i 
form av terrasser, kan förväntas uppträda. Plana terrassytor kännetecknas av 
homogent skogsbestånd ofta av tall. Ytor som utgör nedskurna flodbäddar bär dock 
vanligen gran eller lövträd vars kronslutenhet kan variera då markytan inte är 
he1t plan utan bär spår av vattendragets tidigare lopp. 

Topagr karta Flygbilder + kartor 
Kantlinjer, lösa tills med 

geol karta Trädveg öppen 
jordtäcket äldre n vare sluten ales mark 
Indikation om förekomst o o 2-3 3 3 
Bestämning av utbredning 1-2 1-2 1-3 3 3 

morfografi 1-2 1-2 1-3 3 3 

Kantlinjer framträder på flygbilden i såväl tät som gles skog. Ofta är kunskap 
om landskapets historia en god hjälp i tolkningsarbetet. Kortare avsatser (mind-
re än 20-30 m) med en höjd av upp till 2-3 m förbises dock i tät skog. 

Kantlinjer som markerar brant och från vattensidan svåråtkomlig strand framträder 
vanligen inte direkt då de ofta är övervuxna med alskog. Lokalkännedom (över-
siktlig rekognoscering) och kunskap om erosionsformer längs ett vattendrag möj-
liggör dock ofta en indirekt bestämning 

Meandersträckor framträder såväl i flygbilder som på kartor. 

Topagr karta Flygbilder+ kartor Fluviala erosionsbranter t i 11 s med 
geol karta Trädveg öppen 
äldre n vare sluten ales mark 

Indikation om förekomst O-l O-l 2-3 3 j 

Bestämning av utbredning o o 2-3 3 3 
morfografi o o 2-3 3 3 
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Erosion som orsakar starka vegetationsstörningar erbjuder inga tolkningssvårig-
heter. Nipor har i testytorna påträffats endast i ringa antal. Deras relief 
understiger trädens höjd, vilket troligen orsakat att de inte upptäckts (se 
fi g 36e ) • 

Jättegrytor 

Uppgifter om jättegrytor inhämtas från kartor och litteratur. Ofta kan det 
exakta läget i terrängen behöva kontrolleras, då lokalangivelserna inte alltid 
är precisa. 

Topagr karta Flygbilder + kartor tills med Avsnörda fluviala fåror geol karta Trädveg öppen 
äldre nvar.e sluten ales mark 

Indikation om förekomst 0-2 0-3 0-3 2-3 3 
Bestämning av utbredning 0-2 0-2 0-3 2-3 3 

morfografi 0-2 0-2 0-3 2-3 3 

Vattenfyllda eller sanka fåror är redovisade på topografiska och ekonomiska kar-
torna i den omfattning som utrymmet medger. Ytterligare former kan tillföras ge-
nom flygbildstolkning. Torra avsnörda fåror av 1-2 meters djup liksom sanka få-
ror som är obetydligt nedskurna och har en bredd av endast ca 5-10 m är lätta 
att förbise i högstammig skogsmark. skogbevuxna torra fåror med ett djup av 
2-3m eller mer indikeras, förutom av form, även av skuggbildning i vissa lägen. 

Topogr karta Flygbilder + kartor Israndrännor tills med 
geol karta Trädveg öppen 
äldre nvare sluten ales mark 

Indikation om förekomst 0-2 0-2 2-3 3 3 
Bestämning av utbredning O-l O-l 2-3 3 3 

morfografi O-l 0-1 2-3 3 3 

Rännor av föreliggande art utnyttjas ofta för bestämning av HK. Dylika lokaler 
omnämns i litteraturen (exempelvis Murbodäljorna, Lundqvist 1953). Rännor som 
uppträder i serie ger entydiga indikationer om förekomst och utbredning. Vissa 
av dem ger sig till känna redan i topografiska kartans kurvbild eller genom 
förekomsten av långsträckta smala sankmarker. Under gynnsamma omständigheter 
(kalhygge, sanka rännor) kan även så obetydligt nedskurna former som de som 
visas i ~ upptäckas i omdrevsbilder. Med tanke på att lövskog observe-
rats i många fåror torde !R-färgbilder erbjuda öe bästa karteringsmöjligheterna. 
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Topagr karta Flygbilder+ kartor Större kalspolade tills med 
ytor geol karta Trädveg öppen 

äldre nyare sluten _g_ l e s mark 
Indikation om förekomst 0-2 0-2 0-2 2-3 3 
Bestämning av utbredning O-l O-l 0-2 2-3 3 

morfografi o o 0-2 2-3 3 

Större kalspolade ytor indikeras genom markerade hällblottningar och blockfält 
i passpunkter eller i terrängens lägre partier. Ofta kan tänkbara lägen 
utpekas efter rekonstruktion av isavsmältningens förlopp i trakten. 

Topagr karta Flygbilder + kartor 
Isgropar till s med 

geol karta Trädveg öppen 
äldre nyare sluten gles mark 

Indikation om förekomst 1-3 1-3 3 3 3 
Bestämning av utbredning 1-3 1-3 3 3 3 

morfografi 1-3 1-3 2-3 3 3 

Såväl isolerade gropar som kittelfält förekommer i grovsediment i vilket dräne-
ringen ofta är jämn och god. Därav följer att barrskogen har jämn stamhöjd och 
täthet på de planare ytorna. Gropar indikeras därvid genom trattform i kronta-
ket. Många gånger medger förekomst av öppen torvmark i gropens botten direkt 
bestämning. En tendens att underskatta gropars djup i skogsmark har kunnat för-
märkas i de fall högstammig. tät granskog förekommer i groparnas lägre partier. 

Asgravar har i testytorna utgjorts av mycket stora sänkor, många gånger vatten-
fyllda. 

Plana ackumulations-
Topagr karta Flygbilder + kartor t i 11 s med ytor ge o l karta Trädveg öppen 
äldre nyare sluten _g_ l e s mark 

Indikation om förekomst 3 3 3 3 3 
Bestämning av utbredning 1-3 l-3 2-3 3 3 

morfografi 1-3 1-3 2-3 3 3 

Ytorna framträder både på kartan och i flygbilderna. Lokaliseringen av plana 
ytor kan förutses med kännedom om landskapets genes. 
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Sandur 

Med kännedom om terrängformernas genes och topografiska läge kan vissa plana 
ytor utpekas för fältkontroll. 

Recenta deltan upptäcks och identifieras utan svårighet i såväl flygbilder som 
geologiska kartor (ofta svämsediment). 

Kulliga isälvs- Topagr karta Flygbilder+ kartor 
avlagringar tills med 

geol karta Trädveg öppen 
äldre n are sluten les mark 

Indikation om förekomst 2-3 2-3 1-3 2-3 3 
Bestämning av utbredning 2 2 1-3 2-3 3 

morfagra f i 1-2 1-2 1-3 2-3 3 

Kulliga former på isälvsgrus indikeras genom ojämnheter i krontaket.Större väl-
markerade kullar med en relief av 3-4mframträder stundom genom si~ form, medan 
mjukt rundade former inte är lika lätt att identifiera. I terrängavsnitt med 
mindre god utsortering av finmaterialet medger den högre markfuktigheten träd-
slagsblandning vars oregelbundna struktur försvårar tolkningen. 

Rullstensåsar 

Rullstensåsarna är vanligen dokumenterade i grusinventeringar och information 
kan hämtas direkt från dessa. Förekomsterna bör dock alltid kontrolleras i flyg-
bilder med avseende på morfografi och reliefförhållanden. 

~lvvallar 

~lvvallar varierar i storlek och tydlighet efter vattendragets storlek. Längs 
vattendrag av Klarälvens storlek framträder vallar tydligt genom form, ytupp-
torkning och vegetationsmönster. Vallar längs mindre vattendrag framträder en-
dast på öppen mark (fig 48e). 

Nedfallna block, talus 

Nedfallna block påträffas regelmässigt nedanför större bergsbranter, vilket 
kan påpekas i beskrivningen till kartan. För att markeras på kartan bör storlek 
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och frekvens vara sådana att rekommendationerna rörande ytstruktur är tillämp-
bara (kap D.3). större sammanhängande blockytor saknar som regel vegetation och 
framträder i flygbilden. 

Skred 

Skred i mellansvensk terräng har sällan stor omfattning, Spår efter små skred 
kan iakttas flerstädes i älvbrinkar. Möjligheterna att identifiera skredärr och 
-skollorärhelt beroende av vegetationen. Endast i helt öppen mark kan de upp-
täckas. Förekomsten är dock knuten till vissa lägen i terrängen, vilka gene-
rellt kan anges i beskrivningen till kartan. 

Topogr karta Flygbilder + kartor Raviner tills med 
geol karta Trädveg öppen 
äldre n vare sluten gles mark 

Indikation om förekomst 3 3 3 3 3 
Bestämning av utbredning 2-3 2-3 2-3 3 3 

morfografi 2-3 2-3 2-3 3 3 

Raviner identifieras utan svårighet i såväl kartor som flygbilder. Även dal-
gångarnas tvärprofil kan anges med relativt god säkerhet (V-form eller trapets-
form). 

Limniska och marina former 

Se även bergsbranter, kantlinjer. 
Fossila strandvallar framträder i flygbilderna endast på öppen mark eller i gles 
skog. De bäst utbildade formerna med relativt sparsam vegetation framträder i 
form av ljusare linjer, i vissa fall även genom form. Den huvudsakliga informa-
tionen hämtas från litteratur och kartor. Klapperfält på krönet av en rullstens-
ås (stentorg) har inte påträffats i testytorna, men bör framträda väl genom 
ljus gråton och yttextur i gläntor i skogen. Raukar och liknande bildningar har 
inte heller studerats inom metodstudien, men deras uppträdande på vegetations-
fria stränder torde inte erbjuda tolkningssvårigheter. Uppgifter om raukar och 
andra strandbildningar i övrigt t ex Västgötabergen, inhämtas från litteraturen 
(bl a Munthe 1920 a, 1920 b). 
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Sanddyner 

Med kännedom om formernas genes kan sökandet styras till vissa lägen i terrängen. 
De flesta förekomster är dessutom markerade på geologiska kartor. Vanligen är 
skosen såsles (tall) att även dynfält med regellöst liggande kullar och småryggar 
indikeras eller kan observeras direkt i flygbilden. Fly~mofält kan inte skiljas 
från andra flacka sandiga och moiga avlagringar 

Karst 

Uppgifter om grottor och andra hå Hormer b l a t1unthe ( 1920 a). 

Högmossar, sanka kärr och strängmyrar 

Endast väl utbildade former redovisas på kartan. Sådana former framträder vid 
flygbildstolkning. 

Antropogena former 

Täkter av olika slag framträder i flygbilderna. Endast äldre, helt övervuxna 
täkter i jordtäcket erbjuder svårigheter. Uppgifter om gruvhål kan erhållas från 
littera turen. 
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4.2.4.2. ReliefbedHmning 

I det följande redovisas en sammanställning av tolkningsresultaten avseende 
relief och lutning. Beträffande tillvägagångssättet för resultatberäkningen hän-
visas till exemplet i kap 4.2.2.4. 

Tab 9. Sammanställning av tolkningsresultat avseende reliefbedömning 
stereobilder vid kartering av formelement. 

Indelnin~ss~stem A 
Klass I 

II 
III 

IV 

Indelningssystem B 
Klass I+II 

III 
IV 

Indelningssystem C 
Kl ass I 

II+III 
IV 

Indelningssystem D 
Klass !+II 

II!+IV 

Antal 
förekomster 

47 
69 
73 
48 

116 
73 
48 

47 
142 

48 

116 
121 

Antal 
tolknings-
försök 

71 
64 
58 
44 

135 
88 
44 

71 
122 
44 

135 
l 02 

Antal 
rättolkningar 

41 
31 
43 
39 

105 
43 
39 

41 
l 07 
39 

l 05 
91 

Tolkn 
säkerhet 

87 
45 
59 
81 

91 
59 
81 

87 
75 
81 

75 
89 

% 
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4.2.4.3. Lutningsbedömning 
För resultatredovisningen har liknande förfarande tillämpats som i det föregå-
ende. Dock har endast ett alternativt indelningssystem prövats. Denna indelning 
innebär att klass I och II slås ihop. Gränsen mellan de två klasserna ligger 
således vid ca 27° (=50 %)-en lutningsvinkel som verkligen upplevs som ett hin-
der i terrängen. En indelning i två klasser med gränsen vid ca 18° (=33 %) är 
omotiverad. 

Tab 10. Sammanställning av tolkningsresultat avseende lutningsbedömning 
stereobilder vid kartering av formelement. 

Indelningssystem A 
Kl ass I 

Summa 

I I 
III 

Indelningssystem B 
Klass I+II 

III 
Summa 

Antal 
Antal 
tolknings-

förekomster försök 

26 
lO 
74 

110 

36 
74 

110 

29 
18 
63 

110 

47 
63 

110 

Antal Tolkn 
rättolkning ar säkerhet% 

24 
5 

60 
89 

33 
60 
93 

93 
50 
81 
72 

92 
81 
85 

Med hänsyn till resultaten ovan (tab 9-10) kan indelningssystemen för relief och 
lutning rangordnas. Därvid är det indelningssystem att föredra som visar 

- hög rättolkningsprocent 

- liten variationsvidd med avseende på rättolkningsprocent 

Tab 11. Rangordning av indelningssystem för relief med hänsyn till rättolknings-
procent vid reliefbedömning. 

Indelningssystem Reliefklasser To l k ni ngssäkerhet % Variationsvidd 

D I+II, III+IV 83 75-89 
c I, II+III,IV 79 75-87 
B I+II, III, IV 78 59-91 
A I+II+III+IV 65 45-87 
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Tab 12. Rangordning av indelningssystem med hänsyn till rättolkningsprocent 
vid lutningsbedömning 

Indelningssystem Lutningsklasser Jplkningssäkerhet 

A 
B 

I+II, III 
I, II, III 

85 
72 

Variationsvidd 

81-92 
50-93 

Reliefbedömningen har utförts i ett indelningssystem med fyra klasser (Tab 13). 
Ett sådant system visar sig vara alltför detaljerat för flygbildstolkningo över-
tolkningen för klasserna I och II är betydande och visar att dessa båda klasser 
har förväxlats med varandra och med klass III. (Tab 13). Klasserna III och IV 
visar måttlig övertolkning. En ökning av klassbredden ger bättre resultat. Ett 
indelningssystem med större klassbredd och två eller tre klasser är lämpligare 
än ett med fyra klasser. 

Lut ni ngsbedömni n gen har varit säkrare (T ab l4 ) • Me 11 an kl assen erbjuder vi sserl i-
gen svårigheter, men antalet förekomster är litet och slutsatserna därför mindre 
säkra. (Tab 14). 

Tolkningstesterna tyder på att morfometrisk klassificering av formelement kan 
utföras med tillfredsställande säkerhet (72-92%) i ett indelningssystem med två 
eller tre klasser. 

ö 

Tab 13. Tolkningsmatris 
reliefbedömning 

Tolkning 
l Il III IV 

l 41 5 l 
Il 28 31 g l 

~ 
~ III 2 24 43 4 :ro 
LL.. 

IV 4 4 39 

S:a 71 64 58 44 
vertolk 42 52 26 11 ning % 

S:a 

47 

69 

73 

48 
ö 

Tab 14. Tolkningsmatris 
lutningsbedömning 

Tolkning 
l Il III S:a 

l 25 2 27 
Il 2 5 3 lO 

~ 
~ III 3 11 60 74 :ro 
LL.. 

S:a 30 18 63 
vertolk 17 72 5 ning % 
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5. TIDSATGANG 

Uppgifter om tidsåtgång vid tolkning och fältkontroll inom testytor kan inte 
användas för bedömning av hastigheten vid tillämpad kartering. Noteringar om 
tidsåtgång har endast gjorts vid qrbete med de båda karteringar som redovisas 
i bilaga (Tibroområdet resp BjörklAngenområdet vardera med en areal av ca 
100 km 2). Detta arbete har igångsatts sedan inlärning och tolkningstester av-
slutats. Det omfattar ett större område som karterats i ett sammanhang utan 
större avbrott och med ett färdigt indelningssystem. Därigenom har det utförts 
under tämligen realistiska förhållanden varför tidsuppgifterna kan ligga till 
grund för en preliminär bedömning av karteringshastigheten. I tab 15 visas dels 
reella tidsåtgången för de båda områdena och dels den beräknade för ett helt kart-
blad. Arbetsinsatsen procentuella fördelning på substart, morfornetri och form-
element samt relief och lutning visas i fig 53 och fig 54 

Fältkontrollen i Tibro- resp Björklångenområdet har varit mycket detaljerad och 
tagit 3 veckor i anspråk. Slutsatsen från denna kontroll är att fältarbetet kan 
inskränkas till stickprovskontroll och kontroll av svårtolkade terrängavsnitt. 
Tiden för fältinsatsen över hela kartbladsområdet har med tanke på rådande om-
ständigheter, vilka varit gynnsamma för formelementkarteringen (geol karta med vis-
sa markeringar för formelement) beräknats till 12 a 14 dagar. I andra områden 
måste andra tidsinsatser förutses, framförallt d~r skogen är helt sluten och kal-
hyggen är sparsamt förekommande.Fältarbetstiden torde kunna utsträckas till ca 
en månad per kartblad. Insatsens storlek måste dock anpassas till kartläggningens 
ambitionsnivå. 

Redovisningen av tidsåtgång vid tolkning avser den effektiva tiden . Denna torde 
variera mellan olika individer. Vid praktisk tillämpning då tolknin gsarbete 
utförs under längre tidsperioder kan den effektiva tiden förväntas uppgå till 
4 a 5 timmar per dag. 
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Tab l~ Tidsåtgång i timmar vid flygbildtolkning och fältarbete vid geomorfolo-
gisk kartläggning i två formrika försöksområden (l=Tibroområdet, 
2=Björklångenområdet), vardera ca 100 km2. 

Tolkning Beräknad tidsåtgång 
för tolkning av ett 
topografiskt kart-
blad 

Omdrevsbi l der !R-bilder Omdrevsbi l der IR-
bilder 

l 2 l 2 

Substrat 
Genera l i ser i ng av 
geol karta med 3 4 2 l/2 - 19-25 16 
stöd av flygbilds-
to l kn inkl över-
färing till 
grundkarta 

Morfornetri 
Tolkning inkl 
överföring till 4 5 3 l/2 - 25-31 22 
grundkarta 

Formelement 
l) Identifiering 
och klassificering 11 g 14 - 56-69 88 i n kl överför i ng 
t grundkarta 
2) klassificering 
av relief och lutn 5 3 l/2 6 l/2 - 31 -22 41 

Summa 23 21 l/2 26 l/2 - 144-147 167 
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% 

l l l Tibro, omdrev 
• ' \ ' \ 

' \ \ ' \ ' \ 

A l B J c ] D Björklången, omdrev 
, , , , , , , ... ... , 

r r Tibro, IR höghöjd 

A Substratkartering (Generalisering av geol karta med stöd av 
ftlygb tolkning samt överföring till grundkarta) 

B Brutenhetskartering (Tolkning i flygbilder samt överföring 
till grundkarta). 

C Formelementklassificering (Identifiering och klassificering 
samt överföring till grundkarta). 

D Morfometrisk klassificering av formelement (RELIEF OCH 
LUTNING) 

Fig 53. Tidsåtgång för kartering av substrat, brutenhet och formelement. 
procentuell fördelning av arbetsinsatsen. 

Tibro, omdrev 
l 
l 
l 
l 

E l f 
l 

Björklången, omdrev 
l 

l 
l 

l 

l Tibro, IR höghöjd 

E Identifiering och klassificering samt överföring till grund-
karta 

F Klassificering av relief och lutning. 

Fig 54. Tidsåtgång vid kartering av formelement. Procentuell fördelning 
av arbetsinsatsen. 
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Substratkarteringeno 1ibroområdet kännetecknas av större enhetliga ytor än 
Björklångenområdet, vilket resulterat i en snabbare kartläggning. Vid kartering 
i höghöjdsbilder (IR-färg) har gjorts en viss tidsvinst. Denna har uppstått 
till följd av ett färre antal bildbyten. I föreliggande undersökning har ut-
nyttjats en relativt detaljerad geologisk karta i skala 1:50000, vilket i hög 
grad underlättat substratkarteringen. Arbetsinsatsen torde kunna variera högst 
betydligt beroende på kvalitet och skala hos tillgängligt geologiskt kart-
material. 

Brutenhetskarteringen. slutsatsen är densamma som för substratkarteringen. Den 
större tidsåtgången i Björklångenområdet orsakas av att detta är mer omväxlande 
än Tibroområdet. Höghöjdsmaterialet ger översikt över stora ytor utan besvärande 
avbrott i arbetet för bildbyten, vilket givit en viss tidsvinst. 

Formelementkarteringen upptar större delen av tiden (57-78 %) • Karteringen har 
varit mer tidskrävande i det formrika Tibroområdet jämfört med Björklångenom-
rådet. Arbete i höjhöjdsbilderna har gått något långsammare trots god överblick 
och färre bildbytec Fördröjningen orsakas av en sämre återgivning av detaljer-
na vilket skapar osäkerhet och tvekan vid tolkningsarbetet. 

Relief- och lutningsklassificeringens andel av arbetet är tämligen lika 
samtliga fall 24-32 %. 

Med tanke på enbart tidsåtgången är användning av omdrevsbilder att föredra 
framför höghöjdsbilder, även om dessa utgörs av !R-material. !R-bildernas av-
gjorda fördelar framför annat bildmaterial vid substratkartering skall dock 
framhållas. 
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C, K A R T O G R A F I S K R E D O V I S N I N G 

l. INLEDNING 

Försöken att finna en lämplig form för den kartografiska redovisningen har gi-
vits stort utrymme i metodstudien. Ett flertal utföranden har prövats. I kart-
bilagan redovisas dock endast de alternativ som förf. bedömer bäst svara mot 
de intentioner som varit vägledande för arbetet. Dessutom visas för jämförel-
sens skull några av de alternativ som bedömts vara olämpliga. Karteringen om-
fattar två områden av olika karaktär i Västergötland i trakten av Tibro och 
Karlsborg. Kommentarer till kartalternativen följer nedan. 

Informationsinnehållet i kartan är stort och en läsbar redovisning kräver att 
flera färger utnyttjas. De internationella anvisningarna rekommenderar 8 fär-
ger, var och en kopplad till resp formskapande process. I realiteten har det 
visat sig att man av kostnadsskäl måste göra avkall på dessa intentioner och 
nöja sig med 6 färger eller färre. Som uttrycksmedel används 

- yttäckande färg i halvtoner 
- yttäckande mönster och skrafferingar 
- enskilda symboler 

föreliggande rapport prövas redovisning med 6, alternativt 4 färger (se kart-
bilagan). Det är givetvis möjligt att åstadkomma en karta med ännu färre fär-
ger. Ett sådant utförande har dock inte bedömts meningsfullt att pröva. Om am-
bitionsnivån beträffande kartans innehåll skall bibehållas torde kartskalan 
behöva ändras till 1:10000 a 1:15000. Först då erhålles en så spatiös kartbild 
att symboler och mönster i endast en eller två färger utan svårighet kan sär-
skiljas. I sammanhanget kan åter nämnas den geomorfologiska kartläggningen av 
södra Polen i skala 1:20000. Denna har redovisats i två färger, svart och 
brunt. Ett norskt förslag ( Jansen 1978) visar jordlagrens genes och korn-
storlekar samt vissa formelement i en färg, svart, i skala 1:10000. 

Beträffande den stora mängden information i kartan har möjligheten övervägts, 
att visa en del av informationen separat på transparent överlägg i kartskalan 
(exempelvis brutenheten eller substratet). Denna uppbyggnad av kartan har dock 
inte prövats i praktiken. Uppdelningen på två kartenheter torde medföra 
- fördyring av kartframställningen 
- risk för att kartören förleds till en alltför hög ambitionsnivå beträffan-

de innehållsmängden och att kartbilden blir så innehållsrik att den trots 
uppdelningen är svårläst. 
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- svårigheter att sammanväga informationen då den är uppdelad på två enheter. 

Rudberg (1979) föreslår i en metodstudie parallell till den som här föreligger 
attantropgena former (täkter, utfyllnader m m) redovisas separat på transpa-
rent överlägg. Detta överlägg kan då ajourföras utan att den ursprungliga kart-
bilden störs. I föreliggande studie har arbetet emellertid varit inrikta,t mot 
en sådan avvägning av informationen, att den kan redovisas på ett blad utan 
överlägg. Försök har dock gjorts att från kartan i skala 1:50000 separera viss 
information och att redovisa denna i skala 1:100000 i anslutning till huvud-
kartan. Hela kartbladet kunde då disponeras som exemplet visar i fig55. I 
kartbilagan till föreliggande rapport redovisas försök med separat bruten-
hetsinformation på kartorna 10 och 11 medan karta 1 visar substratet på en 
separat karta. Som planbild tjänar en förenklad version av topografiska 
kartan (hydrografi, vissa vägar, byggnader och ortnamn). 
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Karta skala 
1:100000 

Karta skala 1:50000 

Teckenför-
klaring mm 

Karta 
skala 

1:100000 
Västra 
delen 

Karta skala 1:50000 
Karta 
skala 

l: l 00000 
östra 
delen 

Teckenförklaring mm 

Fig 55. Förslag till disposition av ett geomorfologiskt kartblad med viss 
information separerad och visad i skala 1:100000. 
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2. SUBSTRAT 

Yttäckande färger 

Vid redovisningen av substratinformationen medelst yttäckande färger har dessa 
valts med tanke på att i möjligaste mån skapa analogi med jordartskartan 
(SGU Ser Aa, Ae). Avsikten är att anknytningen till kända redovisningsmönster 
skulle underlätta inlärning och medverka till att den geomorfologiska kartan 
lättare assimilerades i planeringsarbetet. I nedanstående tabell görs en jäm-
förelse mellan färgsättningen på en geologisk karta och den färgsättning som 
föreslås för den geomorfologiska kartan. 

Tabl6. Färgval vid substrQtredovisning. Jämförelse mellan SGU:s Aa- och Ae-
blad samt förslaget till geomorfologi sk karta. 

SGU Förslag till geom9 rfol og is k karta 

Substrat Vanliga färg- Substrat Färg In s l agsbe-. 
beteckningar teckr i mo-

sa i kartade 
ytor 

Bergartsgrupper Grått, rött, Kalt berg Rött B 
grönt m.fl. i 
starkare toner 

Morän Blått Morän Blått M 
I s ä l v sma ter i a l Grönt Grovsediment Grönt G 
Grovsed i ment, 
annat Orange 
Finsed i ment Gult Finsediment Orange F 
Torv Brunt Org. jordart Brunt T 
Svämsed i ment Rosa 

På kartan redovisas enhetliga ytor i mörkare färgton (30 %) , medan 
ljusare ton (10 %) betecknar dominerande substrat i mosaikartade ytor. Bok-
stavsbeteckning anger det underordnade inslaget av annat substrat. Se kartorna 
5,7,10-13 i bilagan. 

Yttäckande symbolmönster 

Karta 8-9 i bnagan visar ett förslag där substratklasserna återges med olika 
symboler som placerats tätt i ett yttäckande mönster. Beteckningarna är så val-
da att de skall anknyta till redan kända maner ("kråksparkmönster" - kalt berg, 
triangelmönster-morän osv). Underordnat inslag mosaikartade ytor markeras 
med bokstavssymbol enl tabellen ovan. Skillnader i färg eller färgnyans före-
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konmer inte. 

Gränslinjer och bokstavsbeteckningar 

Ett tredje alternativ innebär att klasstillhörigheten markeras med bokstavssym-
boler och områdets gränser med en obruten linje. Försök har gjorts i olika fär-
ger, såväl med som utan rastrering av gränslinje och symboler. I kartbilagan 
visas detta maner i kartorna 2,3,4,6. större bokstav betecknar substrat i 
enhetliga ytor resp dominerande substratklass i mosaikartade ytor. I det sist-
nämnda fallet markeras det underordnade inslaget med mindre bokstavstyp. 

3. MORFOMETRI 

Yttäckande färger 

Den morfometriska informationen är klassificerad efter tilltagande brutenhet. 
Successionen bör således framgå av färgsättningen. Genom utnyttjande av en 
grundfärg, som med successiv inblandning av annan färg tilltar i styrka i för-
hållande till ökad brutenhet, erhålles en karta med bildverkan och gripbarhet. 
Metoden känns igen från höjdskikts-och reliefåtergivningen på en vanlig fysisk 
karta. Ett liknande maner innebär, att en och sanma färg utnyttjas i halvtoner 
i tilltagande skala kopplad till brutenhetsskalan, exempelvis brunt O % -
klass l, 10%- klass 2, 30%- klass 3 o s v. Risken är dock att de högsta 
brutenhetsklasserna får för mörk beteckning och slår ut annan information. 

Anknytning av brutenhetsklasserna till skilda färger av samma styrka, exemp~l
vis klass I - grönt, klass II - blått o :s v bör undvikas, då ordningsföljden 
mellan klasserna inte kan åskådliggöras och bildverkan därigenom går förlorad. 

I metodstudien har prövats två kartografiska lösningar, vilka i en första för-
söksversion (färgduplikat) har utarbetats i samråd med LiberKartor (U.Durvall). 

l. Blått i olika halvtoner med inblandning av lila, Successionen mellan klas-
serna är inte helt klar, inte heller är färgsättningen tilltalande. Försö-
ket redovisas inte här. 

2. Gul grundfärg med ökad inblandning av brunt och svart. Sjöarna är blå. Ord-
ningsföljden mellan klasserna är väl avvägd. Kartbilden är lättläst och 
tilltalande. I det ursprungliga förslaget betecknades klass I med vitt. 

Yttäckande mönster och skrafferingar 

I de tidigaste karteringsförsöken (Wastenson och Yrgård 1977) från trakten av 
Brokind-Linköping och Hackvad-Kilsbergen föreslås horisontell skraffering där 
ökad linjetäthet och brutna linjer illustrerar tilltagande brutenhet (fig 26}. 
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Försöken är inte helt lyckade vilket delvis torde bero på ofullstän-
digheter i det tekniska utförandet; exempelvis borde prövats hur en rastrering 
av skrafferingslinjerna skulle utfallitoch an denoro i kartbilden, som de brutna 
linjerna ansågs ha bidragit till därigenom kunde ha lugnats. Ytterligare lös-
ningar har prövats men redovisas inte i rapporten. 

Ett försök att redovisa brutenhetsklasserna med ett glest punktmönster visas 
bilagan {karta 7 ). Såväl avståndet mellan punkterna som deras storlek tilltar 
med ökad brutenhet. Ytterligare några lösningar har prövats, men redovisas in-
te i rapporten. 

Gränslinjer 

Områdesavgränsning med en centralt placerad siffersymbol har prövats i likhet 
med substratredovisningen. Utformningen framgår av kartorna 5,12,13 i bilagan 

Symboler 

Enskilda symboler kommer till användning vid beteckning av lutning och ytstruk-
tur. 

!:i_i.!!_d.!:_a.!!_d~. _!u _!n.:!_n_[ar _ i_a _!l~ä.!!_h~t 

Lutning kan anges med koordinerat raster, d v s ett punkt- eller linjeraster 
med successiv förändring av färgtonen. Därvid vore lämpligt att låta tonen av-
taga i utförsriktningen. Med tanke på, att heltäckande ytfärger i halvtoner 
kan komma till användning för substratredovisningen, bör dock ytterligare ras-
terytor undvikas. 

Symboler utformade som backstreck förefaller lämpligast. Metoden har inte prö-
vats i färgduplikat, men illustreras i teckenförklaringen i kartbilagan. 

lu_!n.:!_n_[ ~o~fo~e_!e~e~t 

Lutning markeras i förekommande fall på symbolerna för formelement, exempelvis 
distalbranter, förkastningsbranter m m. Därvid utnyttjas de lutningsmarkering-
ar som framgår av teckenförklaringen i kartbilagan. 
Ytstruktur 

Med grov ytstruktur avses rik- och storblackig terräng. Som markering föresle.s 
symboler för block enligt teckenförklaringen i kartbil agan. Ett enskilt block-
tecken på kartan representerar en yta av minst 1000m~ Inom en större samman-
hängande yta utsättes tecknen med i genomsnitt l mm mellanrum. Om tecknen pla-
ceras glesare menas att de mellanliggande ytorna inte har grov ytstruktur.. Des~ 
sa anvisningar ansluter sig till de som tillämpas av SGU på Ae-bladen {SGU 
1978 a). 
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4. FORMELEMENT 

För formelementen återstår redovisning med symboler i stark färg (100 % färg-
täckning) som övertryck på substrat- och brutenhetsinformationen. Det har ti-
digare framhållits att symbolerna skall ha bildverkan och omedelbarhet för 
l ä sa ren dvs de skall l ätt ge as so cia tioner i en bestämd r i k t ni ng. största läs-
barhet torde åstadkommas med ett begränsat antal symboler, vars utformning an-
knyts till terrängelementets utseende och vars färg kan sammankopplas med res-
pektive process. Exempelvis ger flera procEsser upphov till ryggformade acku-
mulationer. Därvid symboliseras krönlinjen med en rad punkter eller med en 
linje, medan genesen återspeglas i symbolens färg. Likaså betingar skilda pro-
cesser uppkomsten av en kantlinje, vars form illustreras av en heldragen linje 
med lutningstecken, medan färgen står för den genetiska informationen (t ex 
abrationsbranter, älvbrinkar). 

I föreliggande rapport prövas fyra system för utformning och färgsättning av 
symbolerna, nämligen följande 

1: Sex färger med största möjliga anpassning till internationella rekommenda-
tioner (Demek 1972) och med hänsyn till de yttäckande färger som utnyttjas 
för brutenhetskartan (bilagan karta l ,3,4,9). 

2. Sex färger med anpassning till de yttäckande färger som illustrerar sub• 
stratbilden (bilagan karta 12,13). 

3. Tre färger med anpassning till brutenhetskartans ytfärger (bilaga karta 6 ). 

4. En färg som kan kombineras med de yttäckande färgerna på såväl brutenhets-
som substratkartan (bilagan karta 2,5). 

Gemensamt för samtliga system är att symbolerna i största möjliga mån skall 
avbilda formelementen i ortogonal projektion ("rakt upp·ifrån"). 

System l 

De internationella anvisningarna rekommenderar 8 färger kopplade till formbil-
dande processer (Demek 1972). Av kostnadsskäl kan i föreliggande rapport en-
dast diskuteras 6 färger. Detta förhållande torde gälla även vid en eventuell 
tillämpad kartläggning. Anpassningen till de ekonomiska realiteterna har så-
ledes inneburit att vissa avsteg har måst accepteras som framgår av tabell 17 
där färgsättningen för de 4 system som föreslås jämförs med det av Dernek 
(1972) rekommenderade. Även beträffande symbolernas utformning görs avsteg, 
framförallt på grund av den ovannämnda strävan att söka avbilda elementen i 
ortogonal projektion. Det har även varit angeläget att finna symboler som så 
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nära som möjligt anknyter till kända mönster. 

System 2 

Vid färgsättningen av symbolerna har utgångspunkten varit att varje formgrupp 
skall redovisas i en och samma färg oavsett erosions- eller ackumulationsform. 
Vidare är färgsättningen anpassad till substratfärgerna. Dessa är i sin tur 
kopplade till SGU:s jordartskarto~ Full konsekvens har dock inte 
kunnat upprätthållas i detta avseende. Vid färgvalet har utgångspunkten varit 
att formelementen är bundna till visst substrat. Sålunda återfinnes huvuddelen 
av de glaciala formelementen i moränterräng. Symbolerna får då samma färgbe• 
teckning som moränen {blått). 

Den gröna färgen på SGU:s kartor förknippas med grovsediment av glacifluvialt 
ursprung. Former som uppbygggs av detta mpterial erhåller då grön beteckning 
(åsar, randdeltan). Vidare ligger de fluviala erosions- och ackumulationsfor-
merna nära de glacifluviala genetiskt och kan i vissa fall vara svåra att 
skilja från dessa. ~ven de fluviala formerna redovisas med grön färg. Liknan-
de motiv kan anföras för färgval i övriga fall. 

System 3 

Här sker en anpassning till redovisning i fyra färger. I kartan ingår gult, 
brunt, svart och blått. Berggrundsformerna visas i svart, erosionsformerna i 
brunt och ackumulationsformerna i blått. 

System 4 

Redovisning i en enda färg kräver ett större antal symboler. Anknytningen till 
process är inte omedelbar för läsaren och analysen av kartinformationen kräver 
större uppmärksamhet. I gengäld kan kostnaderna nedbringas. 

I kartbilagan redovisas förslag till teckenförklaring som förutsätter att 
formelementens relief visas medelst variation i linjebredd resp punktstorlek, 
(tunna linjer-låg relief, grova punkter-stor relief). Alternativt kan denna 
möjlighet uteslutas. Om så sker kan variationer i punktstorlek i stället kopp-
las till genetisk redovisning, exempelvis som följer: 

Ru 11 stensås ••• • 
Dynrygg .-~~···, 

Randdelta 
Kam e s 

~ 
\...:..._;...1 

~ 

Förslag till redovisning enligt ett sådant system har dock inte prövats, utan 
omnämns endast som en möjlighet. En viss tidsvinst kan göras (se kap C ).om 
den morfometriska informationen utelämnas. 
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Tab 17. System för färgsättning av symboler för formelement, jämförelse 
mellan förslag enl Dernek (1972) och förslag som framföres i före-
liggande rapport. 

Formgrupper Dernek System l System 2 System 3 System 4 
8 6 färger 6 färger 3 färger l färg 
färger 

~er:gir~ndsf Re . e tom ska) rött svart rött svart svart 
Glac erosions f lila svart blått brunt 
Glac ack-f rosa rosa blått blått 
Fluv o glac- brunt brunt grönt brunt 
fluv erosionsf 

Fluv o gl(lc-
fluv ack-f 

grönt grönt grönt blått 

Sluttn-proc brunt brunt rött brunt 
erosionsf 
Sluttn~proc grönt brunt rött blått 
ack-f 
Eoliska former orange orange grönt blått 
Limn o marina blått blått rött blått 
former blått 
Biogena former svart svart brunt blått 
An tropogena svart svart svart svart 
former 
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D. SAM M A N F A T T N I N G O C H R E K O M M E N D A T I O N E R 

l. KARTINNEHALL 

Substrat 

Substratredovisningen skall ge en översiktl_ig bild av jordartsfördelning och 
förekomst av berg i dagen. Den skall bygga på flygbildstolkning i kombination 
med kartstudier och begränsade fältkontroller. Kartörens uppgift är att med 
utgångspunkt i befintliga geologiska och topografiska kartor och med stöd i 
flygbildstolkning visa terrängens allmänna karaktär (jfr SGU 1978 a) 

Substratet redovisas i följande fem klasser: 

Berg i dagen 
Morän 
Grovsediment 

Finsediment 
Organisk jordart 

Denna klassindelning motsvarar kravet på översiktlighet och är lämlig med hän-
syn till jordarternas bildningssätt och geotekniska egenskaper. Den.är också 
anpassad till flygbildstolkningens möjligheter för jordartskartering. 

En mi n sta karteringsenhet av ca 2, 5 km2 bör eftersträvas. Det är ange l ä get att 
så stora enhetliga områden som möjligt avgränsas med avseende på en enda sub-
stratklass. Emellertid är substratbilden ofta mosaikartad. Därvid anges genom 
bedömning dominerande substratklass och underordnat inslag av beskrivningsen-
heten. Beträffande bedömningsgrunder hänvisas till kap B.2.3.2. 

Vid jordartskartering är !R-färgbilder att föredra framför konv.entionella färg-
bilder och pankromatiska bilder. Fördelarna framstår främst vid avgränsningen 
av hällmarker och vid tolkning av vegetationen vars variationer kan kopplas 
till substratet. Vidare kan bildskalorna 1:10000- 1:30000 rekommenderas fram-
för 1:50000- 1:60000. För en översiktlig substratkartering kan dock höghöjds-
bilderna vara att föredra under förutsättning att !R-färgbilder utnyttjas, då 
dessa ger större överblick och viss tidsvinst (färre bildbyten). I områden 
som fotograferats från hög höjd med !R-färgfilm bör dock dessa utnyttjas en-
dast för kartering av substrat och brutenhet. Formelementen karteras med hjälp 
av orodrevsbilder som har bättre detaljåtergivning. Givetvis bör !R-färgbilder 
användas då bildskalan är 1:30000 eller större även för formelementkarteringen. 

Brutenhet 

Terrängens allmänna karaktär visas genom topografiska kartaRs höjdkurvor med 
5 meters ekvidistans. Utöver detta redovisas terrängens brutenhet. Denna 



154 

utgör ett sa!l111anvägt uttryck för storleken av relief och lutningsvinklar samt 
storlek och frekvens av lutningsförändringar (brytpunkter) i terrängen. Bru-
tenhetsinformationen, som redovisas i klassser, ger tillsammans med kurvbilden 
en mer lättgripbar och överskådlig bild av de morfometriska förhållandena än 
vad som kan erhållas ur enbart kurvbilden (se fig 4 ). Brutenhetsbegreppet 
diskuteras i kap A.2.5.4.och försök med kvantifiering av brutenheten redovi!as 
i kap B.3. 2. 

Resultat från flygbildstolkning och kontroll (fotogrammetrisk) visar 
- att ett indelningssystem för brutenhetskartering är möjligt att upp.rätta 
- att brutenhetskartering kan utföras genom flygbildstolkning av orodrevsbil-

der och med utgångspunkt i referenser- områden &vbildade i stereo (se fig 17). 

Vid tillämpad kartering bör klassindelningen redovisas i den textdel som hör 
till kartbladet. Därvid illustreras klasserna med markbilder och flygbilder 
i form av stereogram. Om så är möjligt bör även fotogrammetrisk uppmätning 
redovisas. 

Ytstruktur 

På kartan skall endast grov ytstruktur redovisas, d v s rik- och storblockig 
terräng. Grov ytstruktur innebär att blocken skall vara större än l m3 och 
täcka minst l/3 av markytan. större enskilda block ("flyttblock") markeras sär-
skilt som ett formelement om volymen bedöms vara större än ca 3 m3• 

Tolkningsmöjligheterna är begränsade vad avser block mindre än l m i diameter 
Endast trädfri mark kan karteras med gott resultat i bildskalan 1:30000 oav-
sett filmslag (Wastenson 1969), således i praktiken endast kalhyggen med 
ungskog under manshöjd eller öppna betesmarker. 

För kartering av ytstruktur gäller följande: 

l. Informationen skall hämtas från geologiska kartor områden där block-
frekvensen är karterad 

2. Karteringen baseras på flygbildstolkning områden där kartan är av äldre 
årgång (i regel före 1930-talet) 

3. Fältinsatserna koncentreras till områden som täcks av kartor som inte re-
dovisar blockfrekvens. Därvid skall arbetet styras till terrängavsnitt där 
hög blockfrekvens kan förväntas med tanke på berggrundens hållfasthet, to-
pografi och isrörelseriktning. 

Lutning 

Med hindrende lutning avses sluttningar med en lutningsvinkel större än 27° 
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(50%). Sådana sluttningar markeras endast vid en utsträckning av minst 500 m 
och en nivåskillnad av minst10m under förutsättning att sluttningen inte kan 
klart igenkännas som något av de formelement som upptas i teckenförklaringen. 

sluttningar som utgör markanta formelement t ex en distalbrant i anslutning 
till ett randdelta skall markeras och indelas på följande sätt: 

Klass Lutning 
mindre än 18° 

II 18-27° 
III mer än 

Lutningsbedömningen kan utföras med stöd av lutningsmall omdrevsbilder. 

Formelement 

Formelementen utgör de synliga spåren i terrängen efter händelser och proces~ 
ser som omformar markytan. Karteringen omfattar såväl fossila som recenta 
element samt antropogena formelement. Redovisningen skall vara detaljerad och, 
så långt kartskalan tillåter, visa formelementens rätta läge, antal och ut-
bredningsbild samt storlek och lutningsförhållanden. De indelas efter uppkomst-
sätt i följande grupper: 

l. Berggrundsformer 6. sluttningsprocessernas former 

2. Glaciala erosionsformer och 7. Limniska och marina former 
periglaciala former 

8. Eoliska former 
3. Moränformer (Glaciala ackumula-

tionsformer) 9. Karstformer 

4. F.fluviala och glacifluviala erosions- 10. Biogena och antropogena former. arrner 
5. Fluviala och glacifluviala 

ackumu la t i ansformer 

Förutom den genetiska indelningen görs följande uppdelning: 

l. storformer (peneplan mm) 

2. Mellanformer (åsar, raviner mm) 

3. Småformer (räfflor mm). 

Den geomorfologiska kartan i skala 1:50000 redovisar huvudsakligen mellanfor-
merna. Räfflor och andra småformer redovisas endast i de fall de kan ha nyckel-
intresse för förståelsen av naturlandskapets uppkomst eller eljest är av sär-
skilt intresse. I övrigt hänvisas redovisningen av stor- och småformer till 
kartor i andra skalor. Dock kan vissa storformer framträda indirekt. Exempel-
vis visas en regional förkastningszon av typ Kilsbergens östra sluttning genom 
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den serie av bergsbranter som bildar övergången från Närkeslätten till det 
högre liggande området. 

Ytterligare klassificeras formelementen efter storlek (relief) och lutning 
(t ex distalbranter, älvbrinkar) på följande sätt: 

Klass Relief Lutningsvinkel 

I ca 3 m ca 18° (33%) 
II ca 3 - 12 m ca 18 - 27° 
III ca 12 m ca 27° (50%) 

Upplösningen vid beteckning av morfornetrin skall vara ca 100 m. Det innebär 
att lineära element (åsar, kantlinjer) som är kortare än ca 100m klassifice-
ras med avseende på den dominerande klassen. Om snabba växlingar är för handen 
anges den dominerande klassen. Vid lineära element som är längre än ca 100 m 
visas ändrad klasstillhörighet endast om den är uthålligare än ca 100m. 

Fleratalet formelement kan upptäckas, identifieras och klassificeras vid kart-
läggning baserad på flygbildstolkning, kartanalys och sammanställning av litte-
raturuppgifter. Även utbredningsbilden och formelementens morfometriska för-
hållanden kan klarläggas med gott resultat. Faktorer som påverkar karteringsmöj-
ligheternaär, förutom kartörens personliga egenskaper, inblickbarheten i skogsmark 
samt formelementens storlek och karkatäristiska avgränsning gentemot omgivande 
markyta. Fältinsatsen skall begränsas så långt som möjligt, men skall utöver 
stickprov omfatta kontroll i följande fall: 

l. Osäker tolkning 

2. Objekt av större geomorfologiskt intresse 

3. Terrängpartier där en analys av naturlandskapets utveckling tyder på att 
vissa formelement bör uppträda, men där tolkningen inte givit något resul-
tat. Undantag utgör öppen mark och gles skog. 

4. Objekt av intresse som nämns i litteraturen, men som är svårtolkade i något 
avseende eller inte alls kan upptäckas. 

5. Terrängavsnitt där formrikedomen erfarenhetsmäss i g t är s to r, men där .busk-
och trädvegetation visar stor slutenhet och varierande kronhöjq. 

Allmänt skall framhållas att entydiga regler för tolkningsarbetet inte kan 
uppställas. Egenskaper hos den enskilde kartören (teoretiska kunskaper, fält-
erfarenhet, stereoseende) och lokala variationer i terrängens former och ve-
getationstäcke samt tolkningsinstrumentets kvalitet lämnar plats för indivi-
duella lösningar. 
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2. TIDSATGANG 

Tidsåtgången för kartering av två områden som vardera omfattar ca 100 km2 redo-
visas i tab 15. Totala tidsåtgången liksom fördelningen mellan tolknings-
och fältarbete varierar mellan olika kartbladsområden beroende på formrikedom, 
samt substratets och brutenhetens differentieringsgrad. Ytterligare en faktor som 
påverkar karteringshastigheten är den ambitionsnivå som kan önskas av resp av-
nämare. Produktionshastigheten bör därför prövas i ett ev första tillämpnings-
skede. Med den ambitionsnivå som diskuteras i föreliggande rapport beräknas två 
geomorfologiska kartblad per år och kartör kunna framläggas. 

Stora svårigheter erbjuder kulliga och långsträckta moränelement med flacka si-
dor och mjuk ytform. Under helt slutet krontak kan uppträda moränformer med en 
höjd av upp till 3-4m som inte alls indikeras i flygbilden. Behovet av Tåltin-
satser torde variera i olika regioner. Kända mönster beträffande vissa formers 
uppträdande i terrängen möjliggör styrningar av arbetet. Huvuddelen av fältvis-
telsen kommer således att ägnas moränformerna. Resurser kan därvid styras över 
från karteringen av andra mer lättolkade formelement. Exempelvis kan ambitions-
nivån beträffande redovisning av fluviala formelement sättas lägre än vad som 
är möjligt att uppnå med flygbildstolkning och begränsad fältkontroll. Som exem-
pel kan anföras ett område av den typ som visas fig 48. En anpassning av 
ambitionsnivån kan få följande utformning: 

Lägre krav ställs på återgivningen av kantlinjens morfografi. Om endast 
huvuddragen och vissa mycket karaktäristiska detaljer redovisas vinnes tid 
genom att tolkaren inte behöver fördjupa sig i sökande efter detaljer. 

Endast sanka resp djupare torra fåror av en minsta längd (t ex 200 m) redo-
visas på kartan. Det måste då i teckenförklaringen eller i den till varje 
kartblad hörande textdelen anges att redovisningen av kantlinjer innebär 
att smärre former kan uppträda på ett visst sätt i förhållande till dessa. 

Generellt kan betydande tidsvinster göras om redovisningen av formelementens 
relief och lutning helt uteslutes eller begränsas till två klasser. En dy1ik an-
passning av ambitionsnivån i avsikt att fördela tidsåtgången på lämpligt sätt 
har inte prövats i metodstudien. Lämplig anpassning till vissa praktiska och 
ekonomiska realiteter hör hemma i en första tillämpning som bör följa direkt på 
metodstudien och omfatta 1-2 kartblad. Den bör utföras i samarbete med företrä-
dare för den fysiska planeringen. 
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3. ARBETSGANG 

Kartläggningen skall i huvudsak baseras på flygbildstolkning kompletterad med 
information från litteratur och befintliga kartor. Fältkontrollerna skall vara 
begränsade. Arbetet är i hög grad beroende på kartörens personliga färdigheter, 
framförallt kunskap om jordarternas och landformernas bildningssätt och deras 
regionala spr:idning. En lämplig teoretisk bakgrund bör vara grundexamen på 
geovetarlinje eller biologisk-geovetenskaplig utbildningslinje. Vidare krävs 
stor fälterfarenhet och gott stereoseende. För att uppnå säkerhet och rutin i 
arbetet krävs att det föregås av drygt ett års träning inkluderande mer än en 
fältsäsong. Den stora fältinsatsen krävs för erhållande av regional överblick 
och erfarenhet av de variationer som förekommer främst vad avser resp form-
elements utformning och storlek. 

För· karteringsarbetets praktiska genomförande rekommenderas följande arbets-
gång: 

l. Upprättande av preliminär grundkarta, 

l.l. Med tanke på det rittekniska arbetet bör grundkartan framställas i skala 
ca 1:30000. I formrika områden kan delkartor i större skala vara motive-
rade. 

1.2. Litteraturuppgifter av intresse för den geomorfologiska kartan införes 
på grundkartan 

l 3. Tolkningen av flygbilderna inritas på transparenta flygbildsöverlägg. Det 
är en fördel om dessa utgörs av topografiska kartan eller ekonomiska kar-
tan med höjdkurvor transponerad till flygbildsskalan. Inritningen sker 
då med lokal passning mellan flygbild och karta. Alternativt utnyttjas 
vanliga överlägg. överföringen till grundkartan måste då ske manuellt 
eller i överföringsinstrument av typ Stereo FacetPlotter. Om höghöjds-
material utnyttjas bör detta utgöras av !R-färgbilder och tolkningen en-
dast avse substrat och brutenhet. Kartering av formelementens lutning och 
ytstruktur bör i första hand bygga på tolkning av normalhöjdsbilder eller 
bilder från lägre höjd. Skulle sådant material inte stå till förfogande 
utan höghöjdsmaterial måste användas, kan av rittekniska skäl många de-
taljer inte markeras på överläggen, utan inritningen måste ske direkt 
på grundkartan eller via tolkning i karteringsinstrument. 

1.4 Ett antal karaktäristiska referensytor skall utväljas. Dessa karteras på 
ekonomiska kartan ev förminskad till skala 1:20000. 
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1.5. Svårtolkade eller intresseväckande ytor/objekt markeras särskilt. 

1.6. Karteringen av formelement skall endast omfatta utbredningsbild. morfo-
grafi och genes, utom i referensytor där även morfornetri (relief och 
l utn i ng) a ng e s • 

2. Fältkontroll 

2.1. Som fältkarta tjänstgör den preliminära grundkartan eller delar därav i ev 
större ska la 

2.2. Kontroll av referensytor 

2.3. Kontroll av svårtolkade eller intresseväckande ytor/objekt 

2.4. Kontroll av litteraturuppgifter av särskilt intresse 

2.5. Kontroll av terrängavsnitt där vissa formelement kan förväntas uppträda 
men där tolkningen är osäker 

2.6. Stickprovskontroll. 

3. Fotogrammetrisk kontroll 

Kontroll av brutenhetskartering och kontroll av formelementens relief och lutning 
kan även göras i karteringsinstrument av typ Wild B8 Aviograph. Kontroll i instru-
ment bör dock inte utföras rutinmässigt, då ett sådant förfarande kan inverka men-
ligt på kartörens fältkontakt. 

4. Flygbildstolkning för upprättande av slutlig grundkarta 

4.1. Förnyad tolkning under beaktande av de justeringar som föranletts av 
kontrollen 

4.2. slutförande av formelementkarteringen (relief och lutning) 

4.3. Renritning av den preliminära grundkartan för slutlig kartframställning. 

4. KARTUTFOR~1NING 

För den kartografiska redovisningen rekommenderas två huvudalternativ. Båda 
betonar redovisningen av formelement men skiljer sig åt vid redovisningen av 
substrat och brutenhet enligt följande: 

l. Yttäckande färger reserveras för brutenhetsredovisningen. Ytfärger har 
stark genomslagskraft i kartbilden och redan svaga nyanser fångar kartlä-
sarens uppmärksamhet utan för den skull dominera kartbilden. Substratet 
visas med bokstavssymbol och gränslinjer. Genom detta alternativ 
betona's nyhetsvärdet, vilket ju ligger i den morfometriska delen. Kartut-
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formningen är speciellt lämpad för områden som täcks av nyare geologiska 
kartor med redovisning av finmo-grovmogränsen. Här kan substratinforma-
tionen hållas i bakgrunden då den geologiska kartan vid behov kan förtyd-
liga eller komplettera den geomorfo.logiska kartan. 

Formelemnten redovisas i första hand enligt system , l ovcn dvs det 
modifierade internationella systemet med sex färger (karta l-4 i bilagan).I 
andra hand föreslås redovisning i en eller tre färger (karta 5 och 6). 

2. Yttäckande färger utnyttjas för substratredovisningen som därigenom beto-
nas. Brutenhetsklassificeringen visas med gränslinjer och symbol. Detta 
alternativ är att föredra i områden som saknar fullständig geologisk 
kartläggning. 

Formelementen redovisas i första hand i sex färger enligt system 2 ovan 
kap C,4. dvs med anpassning till substratfärgerna (kartorna 10-13). I 
andra hand föreslås redovi sning i en färg enligt system 4 (karta 5). 

Separat redovisning av substrat eller brutenhet i skala 1:100000 kan synas 
lockande då kartbilden i skala 1:50000 blir renare och redovisningen av form-
elementen kan framhållas. Försöken (kartorna l ,10,1 1) kan dock innebära sverig-
heter med att överföra informationen från den mindre kartan till den större 
framförallt på grund av planbildens starka förenkling . Redovisningsformen kan 
vara motiverad ett kartblad med stor formrikedom, men bör i övrigt inte 
komma i fråga som förstahandsalternativ. 

Kostnader för tryckning enligt nåyot av ovannämnda alternativ kan inte anges 
här, utan bör inhämtas direkt från repro- och tryckeriinrättning. Kostnaderna 
är beroende av antalet färger. Ett lägre antal färger innebär besparingar inte 
bara vid själva tryckningen, utan även i det reprotekniska ledet . Lägsta kost-
nad uppstår således vid framställning av en produkt som motsvarar karta 6 i 
bilagan. 

I framtiden kan förutses en samordnad inventeringsverksamhet inom de biolo-
giska och geovetenskapliga områdena. Denna samordning kommer att snabbt skapa 
en stor mängd data med åtföljande lagrings- och presentationsproblem. Därvid 
kommer datortekniken att tas i anspråk . Denna utveckling beröres inte här. 
Till dess att system har utvecklats och anpassats till praktisk tillämpning 
bör inventeringsdata inom den närmaste framtiden presenteras i konventionell 
kartform. 
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5. TILLGANG TILL IR-FARGBILDER 

Det har tidigare framhållits att IR-färgbilder har stora fördelar framför pankro-
matiska bilder, framför allt med avseende på jordartskartering. Bildtäckningen 
omfattar dock endast små arealer. över de stora områden där endast omdrev före-
ligger minskar flygbildernas värde som stöd för den översiktliga redovisningen av 
substratet. Det förhållandet skall dock uppmärksammas, att IR-fotografering (hög-
höjd) på senare tid utförts som underlag för vegetationskartering (fjälltrakterna, 
delar av Norrbottens inland, Dalafjällen, Siljanområdet). 

Behov av IR-färgbilder för upprättande av planeringsunderlag föreligger således 
inom såväl geovetenskap som biologi och en samordning av inventeringsverksamhet 
inom dessa ämnesområden kommer att motivera IR-fotografering över större arealer 
inom en inte alltför avlägsen framtid. önskemål om IR-färgbilder i omdrevet 
har framförts från flera intressenter (Viberg 1976) . 
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