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SGU serie K 536
JORDARTSKARTAN
8D SKARA SV

Tunt eller osammanhängande ytlager av torv
Thin or discontinuous cover of peat

Oklassat område, tidvis under vatten
Unclassified unit, periodically flooded or under water

Talus (rasmassor)
Talus (scree)

Flygsand
Aeolian sand

Svallsediment, grus
Wave-washed gravel

Tunt eller osammanhängande ytlager av jord
Thin or discontinuous cover of soil

Isälvssediment, grus
Glaciofluvial gravel

Krön på isälvsavlagring
Crest of glaciofluvial deposit

Morän omväxlande med sorterade sediment
Till alternating with sorted sediments

Lerig morän
Till, clay content 5–15%

Tunt eller osammanhängande ytlager av morän
Thin or discontinuous cover of till

Sandig morän
Sandy till

Moränbacklandskap, kullig morän
Hummocky moraine

Blockrik yta
High frequency of surficial boulders

Blockrik till storblockig yta
High frequency of medium to large surficial boulders 

Storblockig yta
High frequency of large surficial boulders

Vittringsjord
Saprolite

Jätteblock
Giant boulder

Urberg
Crystalline rock

Sedimentärt berg
Sedimentary rock

Urberg
Crystalline rock

Källa
Spring

Stenbrott, gruva eller bergtäkt
Quarry or mine

Fanerozoisk diabas
Phanerozoic dolerite

Strandvall
Beach ridge

Fanerozoisk diabas
Phanerozoic dolerite

Isräfflor
Glacial striae

Hög blockfrekvens på annan jordart än morän
High boulder frequency on deposit other than till

Grusig morän
Gravelly till

Glacial grovsilt–finsand
Glacial coarse silt to fine sand

Silt
Silt

Gyttjelera (eller lergyttja)
Gyttja clay (or clay gyttja)

TECKENFÖRKLARING TILL KARTAN

Jordarterna är i teckenförklaringen grupperade efter bildningssätt. De är i princip placerade så att en 
yngre jordartsgrupp står ovanför en äldre. Mönster utan ram, t.ex. flygsand, redovisas i kombination 
med jordartsbeteckning. Inom varje grupp är, utan hänsyn tagen till ålder, den mest finkorniga 
jord-arten placerad överst och den mest grovkorniga underst. De äldsta jordarterna — moränerna 
— vilar normalt direkt på berg. Övriga jordarter underlagras antingen av berg eller ett eller flera 
äldre jordlager.

Ravin
Gully

Skredärr i finkornig jordart
Landslide scar in fine-grained stratified sediment

Mossetorv, t.v., kärrtorv, t.h.
Bog peat, left, fen peat, right

Svämsediment; ler–silt, t.v., sand, t.h.
Young fluvial sediment; clay to silt, left, sand, right

Postglacial finsand, t.v., postglacial sand, t.h.
Postglacial fine sand, left, postglacial sand, right

Glacial lera, t.v., glacial silt, t.h.
Glacial clay, left, glacial silt, right

Isälvsränna; bredd >50 m, t.v., bredd <50 m, t.h.
Glaciofluvial channel; width >50 m, left, width <50 m, right

Moränrygg, bredd <30 m
Moraine ridge, width <30 m

Moränrygg; bredd 30–125 m, t.v., bredd >125 m, t.h.
Moraine ridge; width 30–125 m, left, width >125 m, right

Drumlin eller liknande, bredd <30 m
Drumlin or drumlinoid, width <30 m

Drumlin eller liknande; bredd 30–125 m, t.v., bredd >125 m, t.h.
Drumlin or drumlinoid; width 30–125 m, left, width >125 m, right

Sedimentärt berg
Sedimentary rock

Fyllning, t.v., fyllning, rödfyr, t.h.
Artificial fill, left, artificial fill, waste from alum shale, right

Isälvssediment, t.v., isälvssediment, sand, t.h.
Glaciofluvial sediment, left, glaciofluvial sand, right

BERGGRUND
BEDROCK

Urberget i kartområdet domineras av migmatitiska gnejser av olika sammansättning. Granitisk 
sammansättning dominerar. Vanligen uppträder gnejserna som bandade enheter med band av olika 
sammansättningar som förekommer i samma häll. I området förekommer även mindre massiv av 
amfibolit. Största delen av berget inom kartområdet utgörs av Billingen som är en del de s.k. Västgöta-
bergen. Dessa berg avsattes på ett peneplan när urberget har djupvittrat under mycket lång tid. Ett 
hav i vilket sediment avsattes, täckte området under fanerozoisk tid. Den äldsta bergarten är sandsten 
avsatt under den äldsta delen av kambrium. Sandstenen överlagras av skiffer och kalksten. Ovanpå 
kalkstenen finns en lerskiffer avsatt under de äldre delarna av silur. På toppen av Billingen återfinns 
diabas som intruderat området och fungerat som ett lock vilket skyddat de sedimentära lagren från 
vittring och erosion.

Diabas, perm till karbon
Dolerite, Permian to Carboniferous

Deformationszon
Deformation zone

Sedimentär bergart, kambrium till silur
Sedimentary rock, Cambrian to Silurian

Amfibolit, 1,7 miljarder år
Amphibolite, 1.7 Ga

Granitisk gnejs, migmatitisk, 1,7 miljarder år
Granitic gneiss, migmatitic, 1.7 Ga

TOPOGRAFI, ISRÄFFLOR OCH HÖGSTA KUSTLINJEN
TOPOGRAPHY, GLACIAL STRIAE  AND HIGHEST COASTLINE

Kartans visar områdets relief med belysning från nordväst samt räffelriktningar. Den topografiska 
modellen är baserad på Lantmäteriets nationella höjdmodell. Isräfflorna bildades då inlandsisen rörde 
sig över området och block och stenar som fanns i isens undre del repade bergytan. Isräfflorna har 
tidigare varit den viktigaste källan för att bestämma hur isen rört sig över landskapet. Tillgången till 
höjdmodellen har dock gett ett nytt sätt analysera inlandsisen riktning genom att isen ”räfflat” landska-
pet och att en tydlig lineation därför på många ställen framträder i moräntäckta områden. Dominerande 
rörelseriktning inom kartbladet är från nordnordost.

Område under högsta kustlinjen
Area below highest coastline

Isräffla
Glacial striae


