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UPPDRAG

På uppdrag av Linlcöpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har Tekniska verken, Geoteknik, utfört geotelaiisk utredning för detaljplan för Häradsjorden i
Slaka, Linlcöping.
Syftet med undersölcningarna har varit att redovisa de geotelcniska förutsättningarna för
detaljplaneläggning av området för bostäder. 1 undersölcningen har även ingått att redovisa
förutsättningarna för lokalt omliändertagande av dagvatten (LOD) och marl<Tadonförhållandena.
2

GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Resultat av utförda fältundersölmingar redovisas separat i Rapport geoteloiiska fält- och
laboratorieundersöloiingar, RGeo, daterad 2017-12-04.
Ekonomiska kartan från 40-talet och flygfoto från 1960 har också studerats.
3

TOPOGRAFI, MARKANVÄNDNING ETC

Undersökningsområdet som är ca 2,5 ha stort sluttar från ca +107 m i öster ned till ca +103
m i väster.
Den södra delen av planområdet har tidigare använts av dåvarande Vägförvaltningen som
vägstation och därefter som bilverkstad med uppställning av fordon. Schaktning och fyllning har utförts i varierande omfattning för att skapa plana kör- och uppställningsytor för
fordon och maskiner.
Planområdets norra del utgörs av åkermark samt ett övergivet torp med tillhörande trädgård.
Områdets sydöstra del utgörs av med idag skogbevuxen före detta åkermark.
4
4.1

JORD- OCH GRUNDVATTENFORHALLANDEN
Geoteknisk översikt

Planområdet ligger på Slakaåsens västra sluttning och stöite delen av området består av
isälvsavlagringar som i områdets sydvästra del täcks av postglaciala fmlcomiga jordar (lera,
silt, fmsand).
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Inom det tidigare vägstationsområdet utgörs de övre jordlagren av fyllning i varierande
omfattning.
Planområdet har från geoteknisk synpunlct indelats i område A (åkermark i norr och skogsparti i öster) och orm-åde B (tidigare vägstationen) se även Bilaga.
4.2

Delområde A (åkermark + skogsparti)

Under ca 0,4 m muUhaltig jord består jorden av grusig sand och sandig silt ned till 2 å 3 m
djup under markytan. Dess relativa fasthet är låg-medelhög. Inom merparten av området
följer därunder sand/grus med hög-mycket hög relativ fasthet. Sonderingarna har avslutats
i fast lagrat åsmaterial på mellan 5 och l i m djup. Jorddjupen är sannolikt avsevärt större. I
delområdets sydvästra del har fast lera påträffats på mellan 3 och 5 m djup.
Grundvattemiivån ligger under +93,3 m (tont rör ca 11 m under markytan).
4.3

Delområde B (f d vägstation)

De övre jordlagren är påverkade genom lokala täkter och utfyllnader i relativt stor omfattning. Fyllning har påträffats i flera provtagningspunkter och sonderingsresultaten indikerar
fyllning i ytterligare punkter ned till som mest ca 3 djup. Fyllningen består i huvudsak av
sand med varierande inslag av lera och silt (samiolikt material som omfördelats inom området). Fyllningens relativa fasthet varierar mellan mycket låg och låg.
Under fyllningen följer, inom merparten av området, sand/gi^us med medlhög-mycket hög
relativ fasthet. Sonderingarna har avslutats i fast lagrat åsmaterial på mellan 7 och 11 m
djup. Jorddjupen är sannolikt avsevärt större. I delområdets sydvästra del har fast lera och
skiktad lera-silt påträffats på mellan 2 och 4 m djup.
Grandvattennivån ligger under +99,4 m (torrt rör ca 7 m under markytan).
5

MARKRADON

Radonmätningar i området påvisar högradonmark. Byggnaders gnmdkonstruktion ska därför utföras radonsäker.
6

LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD)

Med undantag av ett område i sydväst, som ungefär begränsas av borrhål 7-11-10, är föratsättningama för infiltration av dagvatten goda. Penneabiliteten i de övre jordlagren av sand
kan uppskattas till k « 1 0 n V s . Det bör dock utredas om infiltration av vatten kan ha negativ påverkan på grandvattnets kvalité i åsen.
I det sydvästra hörnet av planområdet finns, från 2 ä 3 m djup, ett ca 2 m mäktigt lager av
tät lera. Inom denna del av området bör endast fördröjningsmagasin med breddavlopp anordnas.

Tekniska
verken
7
7.1

2017-12-04

Dnr 1579

GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER
Delområde A (åkermark + skogsparti)

Grundläggning av småhus med upp till 2 å 3 våningar kan ske med hel kantförstj^ad bottenplatta av betong alternativt på långsträckta sulor av betong.
MuUhaltig jord ca 0,4 m, ska bortschaktas innan grandläggning sker.
Vid grundläggning på sand bör maximala grundtrycket under vouter, sulor etc. preliminärt
begränsas till 100 kPa såvida inte detaljerade undersökningar i aktuella huslägen visar att
högre grundtryck kan medges.
Uppfyllnader/terrasseringar kan utföras utan restriktioner med avseende på sättningar. Vid
behov av uppfyllnader under byggnader ska detta utforas med kontrollerad packad fyllning
förslagsvis enligt någon av koderna i A M A Anläggning 13, kapitel CEB.21 "Fyllning for
grundläggning av byggnad".
Under byggnadskonstraktionen utförs dränerande och kapillärbrytande lager exempelvis
enligt A M A Anläggning 13, kapitel CEF.21 "Dränerande och kapillärbrytande lager för
byggnad".
Dräneringsledningar kring byggnaderna utförs i normal omfattning.
7.2

Delområde B (f d vägstation)

På grand av tidigare utförda arbeten med schaktning, återfyllning och utfyllning kan inte
några generella rekommendationer till grandläggning ges. Inför bygglov bör detaljerad
geotelaiisk undersölcning utföras i respektive husläge som bland annat klarlägger eventuella behov av paclcning eller utskiftning av olämpligt material till kontrollerad packad fyllning.
8

ÖVRIGT

Schaktning for VA-ledningar kommer att ske i fyllning och sand/gras, schaktbarhetsklass 2
enligt Byggforsloiingsrådets Rapport Rl30:1985 "Schaktbarhet Klassificeringssystem 85".
9

GRANSKNING

Rapporten har granskats av Lisa Björk.
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Rapport geotekniska fält- och laboratorieundersökningar
RGeo

1

UPPDRAG

På uppdrag av Linlcöpings kornmun, Miljö- och samliällsbyggnadsförvaltningen, har Tekniska verken, Geoteknik, utfört geotelaiisk utredning för detaljplan för Häradsjorden 1:1 i
Slaka, Linköping.
Syftet med undersökningarna har varit att redovisa de geoteloiiska förutsättningarna för
detaljplaneläggning av området for bostäder.
2

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

Fältundersölaiingar har utförts i november 2017 av Mikael Lennartson med borrvagn typ
GH8. Undersökningarna har omfattat:
Viktsondering
Skruvprovtagning (störda prover)
Mätning av grundvattennivå i öppet rör
Marloradonmätning (ROAC)

ISpunlcter
5 punkter
2 punkter
5 punkter

Utsättning och avvägning av borrpunkter har gjorts av personal vid Telaiiska verken i koordinatsystemet SWEREF 99 15 00 och höjdsystemet RH2000.
De störda jordprovema har undersökts i fält och på Telaiiska verkens laboratorium varvid
jordartsbestämning har utförts på samtliga prover.
3

REDOVISNING

Sammanställning och uppritning av undersölaiingsresuUaten har utförts av Mikael
Leiinartson, och redovisas på bifogade ritningar.
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JORDPROVSTABELL
Sekt eller
punkt nr
2

Provtag-

Djup (m)

Geologisk benämning

ningsmetod

Skr

Tjälfarlighetsklass

0,0 -0,4

Brun något muUhaltig siltig sand med växtdelar

-

0,4-1,0

Brun grusig sand med rottrådar

1

Brun något finsandig lerig silt med tunna

4

1,0 - 1 , 4

rottrådar

7

8

Skr

Skr

1,4-2,2

Brun något finsandig silt

4

2,2-3,0

Ljusbrun finsand

2

0,0 - 0,4

Brun muUhaltig sand

-

0,4-1,8

Brun grusig sand

1

1,8-2,8

Brun finsandig silt med lerskikt, blöt och flytbenägen

4

2,8 - 4,0

Brun varvig lera med tunna siltskikt (halvfast)

3

0,0-0,1

Fyllning muUhaltig sand med växtdelar

-

0,1 - 2,8

Fyllning brun något lerig grusig sand

-

2,8 - 4,0

Brun finsand

2
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10

Skr

Skr

Djup (m)

2017-11-23

Geologisk benämning

Bilaga 1

Tjälfarlighetsklass

0,0 -0,5

Fyllning något muUhaltig siltig finsand med
växtdelar, enstaka sand och gruskorn

-

0,5 - 1 , 2

Brun rostfläckig siltig finsand

4

1,2-3,0

Ljusbrun finsand

2

0,0 - 0,45

Fyllning brun grusig sand

-

0,45 - 1 , 1

Fyllning mörkbrun något grusig sand

-

1,1-2,0

Brun grusig sand, fyllning?

1

2,0-3,4

Brun varvig lera (fast)

3

3,4 -4,2

Brun skiktad lera och silt (halvfast)

4

4,2 - 5,0

Brun något finsandig silt, blöt och flytbenägen

4

' J
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MARKRADONMATNING
Löpnr/D-kort
J)lar(e/ObJ

Mätområde:
Burk
id

LINKÖPING

Borr- Rn-halt Utsättn.kBq/m3 datum
hål

Upptagn.datum

Kommentar

8937

76

2017-11-23

2017-11-27

BH3

8927

146

2017-11-23

2017-11-27

BH4

8934

59

2017-11-23

2017-11-27

BH8

8223

53

2017-11-23

2017-11-27

BH10

8925

86

2017-11-23

2017-11-27

BH13

Radonhalten i markluft är normalt större än 5 kBq/m3 och lägre värden kan tyda
på att mätningen har misslyckats.
Den uppmätta registrerade radonhalten anges i enheten kBq/m3.
Anmärkning om att provet är påverkat av fukt eller vatten innebär
att mätvärdet är osäkert.
Matrapporten upprättad av
Eurofins Radon Testing Sweden AB
Andrea Ekholm
'((} a"

Eurofins A B
Box 63 971 03
LULEÅ

Telefon: 010-490 84 80

E-post:
info.iadon@eiirofins.se
Hemsida:
radon.eiirofins.se

Organisationsnummer
559045-1752

Besöicsadress
Gammelstadsvägen 5F
972 41 Luleå

Riktvärden vid klassning av mark
(Starkt generaliserade, för utförligare indelning se rapport BFR R85:1988, reviderad upplaga 1990.)
Radonhalt i jordliift, haltgränser vid klassificering av mark.
< 10 IcB q/m^
10-50 kBq/m^
>50 IcBqW

Lågradonmark
Normalradonmark
Högradonmark

För lera, finsilt och lerig morän gäller att gränsen lågradonmarlc/normalradonmark
ligger vid 60 kBq/m^.
Om jordtäcket är mindre än en meter tjockt kan man inte mäta maitodon på ett
tillförlitligt sätt. Samma sak gäller för sprängstenslager och blocksla-avel. I dessa
fall måste man kontrollera radiumhalten i materialet med en gammaspektrometer.
Radiumhalt i berg, haltgränser vid klassificering av mark. Avser grundläggning direkt på berg och ingen direktkontakt med större lager av fyllning.
< 60 B q/kg
60-200 Bq/kg
> 200 Bq/kg

Lågradonmark
Normalradonmark
Högradonmark

OBS! För hus som byggs på större lager av sprängsten krävs betydligt lägre
radiumhalter. Redan vid en radiumhalt på 100 Bq/kg måste marken klassas som
högradonmark, och först vid en radiumhalt under 25 Bq/kg kan marken klassas
som lågradonmark.
Rekommenderat radonsliydd för nybyggnad
(STATENS PLANVERK rapport 59:1982)
Lågradonmark
Nomialradonmark
Högradonmark

Inga
Radonskyddande
Radonsäkert

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF)
Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS)

Beteckningssystem
för geotekniska utredningar

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

1

Redovisning i plan

Redovisning i plan
Allmänt
Undersöloiingspunlctens läge anges med en cirkel med en diameter av 3 mm med
centmm i undersökningspunkten. Cirkeln kan sedan byggas på med attribut, t ex strecl-c,
cirklar och skraffeiingar. Attributen anger vilken typ av sondering, provtagning och
mätning som utförts.
Exempelvis betyder en ofylld 3 mm cirkel att en "enkel sondering" utförts, t ex en
sticksondering utan angivande av sonderingsmotstånd. Om den undre cirlcelhalvan är
fylld innebär detta att statisk sondering utförts, t ex viktsondering. Ifylld övre cirkelhalva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering.
Ett lodrätt streck under cirkeln och stfeckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt
streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden
noimenligt stopp eller om sondering utförts i berg.
En yttre omgivande 5 mm cirkel lagd över en 3 mm cirkel anger att provtagning av jord
utförts. Fylld övre respektive mdi'e cirkelhalva anger om provtagningen är störd eller
ostörd, d v s taget med t ex skruvborr respektive taget med kolvprovtagare.
Cirkeln (3 nrni) avser undersökning i jord. Ett lodi'ätt streck ovan cirkeln anger någon
form av hydrogeologisk mätning. Ett lodi-ätt streck under cnkeln anger att stopp erhållits
vid sondering eller att sondering utförts i eller till föimodat berg.
IntiU undersökningspunkten anges identitetsnummer. Till vänster om punkten anges
markytans nivå eller annan referensnivå.
Lutande borrhål, villcet är vanligt vid långa undersökningshål i berg, anges med ett streck
som utgör borrhålets planprojelction. Ibland kompletteras information med uppgifter om
lutning, längd och riktning.

SGF/BGS Beteckiingssyslem
Veision 2001:2

Redovisning i plan

Sondering
Undersölcningspunlct (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel
sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller
slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd)
Q

Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotståtid i jord
(t ex vild- och trycksondering)

^

CPT-sondering

©

Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex
hejarsonderrag)

Tillägg för djup- och bergbestämning
O

Sondering avslutad utan att stopp erhållits

?

Sondering till fömodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt
förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare

2

Sondering till fomodat berg

^

Sondering mindre än 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax

^

Kämborming minst 3 m i förmodat berg
Lutande boiThål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge
redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges.

SGF/BGS Betedfliingssystem
Veision 2001:2

Redovisning i plan

Provtagning
0

Störd provtagning
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)

Q

Ostörd provtagning
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kämprovtagare)

^

Provgrop. StöiTe provgrop redovisas skalenligt.

H

Ytlig provtagning i berg/knackprov.
Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med
bokstavsförkortningar enligt följande:

^' ^' ^

T = annan teknisk analys
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys
C = kemisk analys

SGF/BGS Beteckningssystem
Vetsion 2001:2

Redovisning i plan

Hydrogelogiska undersökningar
i

Vattemiivå bestämd, t ex i provtagningshål

6

Grmidvattennivå bestämd vid korttidsobsei-vation i öppet system
Grundvattennivå bestämd vid långtidsobsei-vation i öppet system
Avslutad observation
Portrycksmätning

5

Provpumpning eller infiltrationsförsök
Vattenförlustmätmng i berg
Brunn (grävd, sprängd eller borrad)

SGF/BGS Beteckningssystem
VeKion 2001:2
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Kapitel 2 Redovisning i sektion

Redovisning i sektion
Sondering
Allmänt
Resultat fi'ån sondering redovisas vid sidan av sonderingsstapeln. Denna utgörs av
dubbla vertikala linjer och motsvai*ar sonderingshålets längd. Över stapeln anges,
undersölcningspunktens identitet, mätningsklass enligt SGF:s Fälthandbok (SGF
Rapport 1:96)i förekommande fall utrustningsklass, marlcytans nivå samt utförda
undersölcningar i laonologisk ordning. Vid sidan av stapeln redovisas resultat från
sondering, in situ-försök och laboratorieanalyser. Dessa uppgifter kompletterar uppgift
om nivå respelctive metod.
Vid sondering registreras neddiivningsmotståndet som ett mått på jordens fasthet. •
Motståndet kan mätas som t ex antal viidna halwarv för neddrivning (hv/0,2 m,
viktsondering), antal slag för neddrivning (sl/0,2 m, hejarsondering), tidsåtgång för
neddrivning (sek/0,2 m, slagsondering) eller med angivande av spetsmotstånd,
mantelfiilction och portryck (CPT-sondering). Neddiivningsmotståndet anges vid
sonderingsstapeln med olika typer av stapeldiagram eller kontinuerliga diagram.
Vid sticksondering regisheras vanligtvis inte neddrivningsmotståndet. Även
slagsondering och jord-bergsondering kan utföras utan registrering av
neddiivningsmotstånd.
Sonderingsstapelns avslut anger erhållen typ av stopp och är kopplad till plansymbolen.
Angiven kod i följande stycken, t ex kod HM=91, avser kod enligt SGF:s "Dataformat
för överföring av data från geotelcniska undersökningar".

Påbörjande av sondering med förborrning
///=///=
ODEX
076

///=///=

Förborrningsdjupet anges med vidgad stapel
enligt figuren.
Metod för förborming och borrdiameter anges, t
ex ODEX-borming.

SGF/BGS Beteckningssystem
Veision 2001:2
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Redovisning i selction

Beteckningar i sonderingsstapel
I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande.

///=

Fiitt vatten Ocod 81)

Grusig jord (kod 39)

Fyllningsjord (kod 30)

Stenig jord och blockjord
(kod 40)

Torv (kod 83)

Frild;ionsjord, alhnänt
(kod 32, kod 33-35,37)

Torrskorpelera (kod 31)

Moränjordar, exld leiTnorän
(kod 84)

Lera och kohesionsjord
(kod 37)

Genomborrat block eller
sten (kod 41)
Lermorän (kod 85)

Siltjord (kod 82)
Bergyta (kod 94)
Sandjord (kod 38)
Sondering i berg
|X|

|X| (icke bedömd jordart)
(kod 36)

SGF/BGS Beteckningssystem
Veision 2001:2

Sondering i berg avslutad
acod 95)

15

,

Redovisning i selction

Avslutning av sondering
Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol.

O

9

Sonderingen avslutad
utan att stopp erhållits
(kod 90)

9

Block eller berg (kod
93)

Sonden kan ej
neddrivas
ytterligare enligt för
metoden normalt
förfarande (kod 91)

9

Stopp mot förmodat
berg
(kod 94)

Stopp mot sten eller
block (kod 92)

Jord-bergsondering.

9
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Sondering i förmodat
berg (kod 95). Vid 3 m
eller längre boiiiängd i
berg redovisas undre
plansymbol amaars
övre
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Redovisning i sektion

Viktsondering
Grandsymbol i plan:
(kodHM=01)

Neddiivningsmotståndet registreras som belastning i IcN utan eller med samtidig
vridning.
Motståndet vid självsjunloiing anges med belastning i 1<N för markerade intei-vall. Vid
vridning av sonden avsätts antal halwaiv (liv/0,2 m) vid intervallets undre gräns.
Ski-afferat intervall och "si" anger att sonden drivits ned med slag.
Tecken till vänster om stapeln anger stopp mot lokala hinder, nederst sten, block eller
berg, överst annat hinder (t ex virke). Sonderingsförsök har utförts till angivna nivåer.
Bedömda jordarter i samband med sonderingen kan anges i boiTstapeln.

N4335
Vim +2.0
///=///£

///=///£

RÖTIER •
,00
1.75

50

Vim
använd metod
+2,0 utgångsnivå för sondering
N4335 hålets identitet (samma som i
plan)
0,50 belastning i kN
63
exempel på de fall då antalet halwarv ej
ryms inom angiven skala.

N4335

Plansymbol i exemplet:
+2.0

10 20 30 40 50
hv/0.20m
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Redovisning i selction

Provtagning
Allmänt
Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel respektive text till vänster om
sonderingsstapeln. Stapelns längd motsvarar neddrivningsdjupet och redovisas
skalenligt. Över stapeln anges undersökningspunktens identitet. Över stapeln till höger
anges marlcytans nivå. Över stapeln till vänster anges utförda undersökningar i den
ordning de utförts. Fylld stapeldel anger ostört prov, skrafferad stapeldel anger stört
prov. Jordarter angivna vid horisontellt streck markerai' centrum av prov undersölet i
laboratorium. Jordartsbenämning som anges vid sonderingsstapeln är fältpersonalens
bedömning vid sonderingen. Generellt används laboratoriepersonalens
jordartsbedömning vid sondering.
Resultatfi-ånlaboratoriebestämningar av vattenlcvot, densitet, förlconsolidering etc
redovisas på diagram placerade intill sonderingsstapeln.
Benämning på berg och jord anges enligt bilaga 1. Exempelvis innebär (si)Lesaf "något
siltig lera med fmsandskikt". Tilläggsord är placerade före huvudord och så att den
kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Skiktangivelsen ståi' efter huvudordet.
Mineraljordartema kan indelas i gmppema fm-, mellan- och grov-, (f, m, och g), t ex Saf
= fmsand.
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Redovisning i selction

Provtagning av jord

Störd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod H M = 26,27, 31, 32, 33,34)
Ostörd provtagning, grundsymbol i plan:
(lcodHM = 25,28,29,30)

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderrngsstapeln.
Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med
förkortning till vänster om redovisningsstapel, xx anger förlorat prov.
I diagrammen redovisas okoixigerad skjuvhållfastbet (-r^ och sensitivitet (S^,
vattenkvoter (naturlig w^, flytgräns Wj} och slcrymdensitet (p). Förkonsolideringstryck
(a'J och kompressionsmodul Mj^ bestämda vid Icompressionsförsölc, i detta fall CRSförsölc.
Sh-

Kv(Stl)
K
///=///=
Let
Le

Tf kPa (oreducerad)
O
10
20
30

40

1

I
J

CRS L e CRS L e -

Vattenlcvot w %
40
60
80

1
1

CRS siLeSa-

O
20
40
Sensitivitet S+

60

80

T

7\
1/

1.0 1.5
2.0
Skrym densitet pt/m'

Förlconsolidering (cJt)
20
40
60
80

1/

\

o
1000 2000 3000
M,^(lcPa)

XX

Skjuvliållfasthet (Tf) enligt:

i / ^

Koiifdrsök
Sensitivitet (Sj) enligt:
y'^

Konförsölc

Vattenlcvot (w) och densitet (p)
Naturlig vattenlcvot
Konflytgräns
Skiymdensitet

Plansymbol i exemplet:
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Redovisning i selction

Hydrogeologiska undersökningar
Grundvattenrör och portiyckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas
med verklig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rörspets, filtereller poitrycksmätares nivå anges . Ovanför obseivationsröret anges observationsperiod .
Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett
horisontellt sti-eck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta
observationsnivåema redovisas enligt:
gixmdvattenyta eller nivå
andra vattennivåer och portryclc
öppet rör
filterspets
portryckmätare

GW
W
Rö
Rf
Pp

Uppmäts inget vatten i röret anges "toitt", alternativt "< nivå "

17GW
Pg

+9.8

///=///=

///=///=

1993-03-15
1993-03-28

Rö

1

+9.6

///=///=

///=///=

82-02-25
GW+7.9
1993-03-27
GW+7.1
1993-03-21

+6.1

16GW

18GW

1993-03-15
1995-03-28
ÖK RÖR+10.1

Rf

+9.2
///—///=
GW+8.6
1993-03-28

1993-03-15
1993-04-24

Pp
///=///-

GW+7.6
1994-03-27

+6.5

]

+9.3
///=///=
W+8.7
1993-03-15

+3.77 W<+7.1
1993-04-27
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Bilaga 1 Förkortningar

Bilaga 1

Förkortningar
Sondering
CPT
Hf
Jb-1, Jb-2, Jb-3
Slb
Sti
Tr
TrP
TrS
Vi
Vim

Cone Penetration Test
hejarsondering (t ex HfK)
j ord-bergsondering
slagsondering
sticksondering
h-ycksondering
portrycksondei-ing
spetstrycksondering
vil-ctsondering
viktsondering, maskinell widning

Provning in situ
DMT
Kb
PIVIT
Pp
Vb

dilatometerförsök
kämbon-ning
pressometerforsök
portiyckmätrung
vingförsök

Provtaga re
folieprovtagare
Fo
Grundvattenprovtagning i öppet rör:
- hämtare
Ba
- gas lyft (blåsning, mammutpump m fl)
Gl
- mekariisk (centrifligal, bladder m fl)
Ml
SI
- sugpump
hoUowstem auger
Hsa
jalusiprovtagare
Js
kännprovtagare
K
kämprovtagare
Klkolvprovtagare
Kv
provtagningsspets
Ps
SgselPlp
porluftprovtagning
kontinuerlig porluftprovtagning
cSgs
skruvprovtagare
Skr
spadprovtagare
Sp
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg och jord
Tilläggsord

Hiivudord
B
Bl
BiDy
Cs
F
Gy
Gy/Le
Gr
J
Le
Mn
BlMn
StMn
GrMn
SaMn
SiMi
LeMa
Mu
Sa
Si
Sk
Skgr
Sksa
St
Su
SuLe
SuSi
T
TI
Tm
Th
Vx
t

berg
blockjord
rosberg
dy
Misstänlct förorenad jord
enligt rutinbedömning i falt
fyllning
gyttja
kontalct, gyttja överst, lera
underst
grus
jord
lera
morän
block- och stenmorän
stenmorän
grusmorän
sandmorän
sUtmorän
lermorän (moränlera)
muUjord (mylla, matjord)
sand
silt
skaljord
skalgrus
skalsand
stenjord
sulfidjord
sulfidlera
sulfidsilt
torv
lågfönnultnad toi-v (tidigare
benämnd filttoi-v)
mellantorv
högfömultnad torv (tidigare
benämnd dytorv)
växtdelar (trärester)
(efter huvudord) torrskoipa,
t ex Let och Sit = torrskorpa
av lera resp silt

Skikt/lager

bl

blockig

dy
cs

dyig
lokalt förkommande
föroreningar

dy
cs

dyskilct
föroreningar finns som
tunnare skilct

gy

gy

O

gyttjesldkt
tunnare skilct

gl-

gyttjig
något, t ex(sa)= något
sandig
grusig

a:

grusskilct

le

lerig

k

lerskikt

mu
sa
si
sk

muUhaltig
sandig
siltig
med skal

mu
sa
si
sk

mullskilct
sandskikt
siltskikt
skalskikt

st
su

stenig
sulfidjordshaltig

st
su

stenskikt
sulfidj ordsskikt

t

torvskilct

yx

växtdelskilct

0

vx

med växtdelar

v

varvig, t ex vLe = var-vig
lera (betecloiingen vai-vig
bör förbehållas glaciala
avlagringar)

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fralctionen står efter den mindre.
Skilctangivelsen står efter huvudordet. Exempel: sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordartema kan indelas i grapperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = fmsand.
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg- och jord parametrar
ED

F

-'-'pm

0''k

fx
ID

t&
TRV
Tv
KD
ML

Po
POm
Pl

Pl
Pl*

qx
Se
Stv

u
w
WL
WN
Wp

Vo
Vf

dilatometermodul (DMT)
pressometermodul (PMT (Menard))
förkonsolideringstryck (effektivt)
karalcteristisk spänning (effektiv)
mantelmotstånd (areakorrigerat (CPT))
materialindex
odränderad skjuvhållfasthet
horisontal skjuvhållfasthet efter omi-örning (från Vb)
olcorrigerad skjuvhållfasthet (från Vb)
horisontellt spänningsindex (DMT)
kompressionsmodul
kontalcttryck (DMT)
gränstryck (PMT)
expansionstiyck (DMT)
gränstryck (PMT)
nettogränshyck (PMT)
spetsmotstånd (areakorrigerat (CPT))
sensitivitet
sensitivitet (från Vb)
poittyck
vattenkvot
flj^gräns
naturlig vattenlcvot
plasticitetsgräns
initiell volym (PMT)
laypvolym (PMT)

Sammanfattande förkortningar
Fr
Ko
O
P
X

Mctionsjord
oorganisk kohesionsjord
organisk jord
oorganisk eller organisk kohesionsjord
Beteckningen används när man ej kan skilja på dessa jordar.
används när jordartej bestämts eller jord ej bedömts

Fr, Ko och O används när man genom neddrivningsmotstånd eUer hörselintryck (eller av näi-liggande
provtagning) ej Icunnat ange jordart. Kan även användas som sammanfattande beteckning vid provtagning.
Anmärkning:
Jord
jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade)
Jordart
klassificerad jord (enligt olika indelningssätt)
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