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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

BILAGA III 

ERFORDERLIG UTRUSTNING VID FÖRLÄGGANDE AV LAGER enligt SED energy AB. 

1. Svärd, en specialtillverkad stålkonstruktion med inbyggda 
hydrauliska vibratorer i framkanten. Svärdet utrustades med 
munstycken för vattenspolning. Tre slangar matas in via toppen på 

svärdet och löper ut i bakkanten på tre olika nivåer med ett 

inbördes avstånd av 1.9 m, se figur 2.4. 
2. Läggningsmaskin, ett ombyggt sugmudderverk, utgjorde basmaskin. 

Maskinen var försedd med diselmotor som drev pumpar för hydraulik 

och vattenspolning. För att öka sidostabiliteten utrustades 
maskinen med extra flytpontoner. Muddringsarmen demonterades och 

ersattes av en specialkonstruerad hylsa som skulle hålla svärdet. 

Hylsan utformades så att svärdet kunde röras såväl vertikalt som 

horisontellt. Framdrivningen av maskinen skedde med ett vajer

spel placerat på en ponton framför maskinen. Dragvajern förank
rades på land. Styrningen avläggaren skedde med ett specialkon

struerat roder. Att kunna styra en korrekt kurs var ett villkor. 
3. Specialkonstruerat vajerspel som drevs av en särskild 

hydraulmotor. 
4. Ponton som förankrades där nedläggningen av varje stråk startade. 

5. Två flottar för uttransport av slangar. 

6. Tre stycken slangvindor med plats för 1000 m slang på vardera. 
7. Utrustning för provtryckning av varje lagd ledning. Till 

provtryckning utnyttjades vatten från kommunens ledningsnät. 
8. Två bogserbåtar, en för återtransport avläggare efter fullbordat 

stråk, en för uttransport av slangvindor. 
9. Traktor för framdragning och lastning av slangvindor på flotte. 

10. Två mindre båtar med utombordsmotorer för transporter, 
provtryckning, utsättning m.m. 

11. Laser för riktningsangivning. 
12. Kommunikationsradio, tre st. 
13. Bodar, logement, verkstad m.m. 
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FöRORD 

Denna rapport utgör redovisning av Statens energiverk projekt 656526-1. 

Rapporten behandlar utvärdering av geotekniska och anläggningstekniska 
förhållanden för sjövärmepumpanläggning med värmelager i bottensedi
ment i Vallentuna. Syftet har varit dels att studera eventuella rörel

ser hos slangarna, dels att studera bottensedimentens geotekniska 
egenskaper. Med nuvarande förhållanden som utgångspunkt har undersökts 
förändringar till följd av anläggningsarbeten samt omväxlande upp
värmning och avkylning av sedimenten. Slutligen har anläggningstekni

ken dokumenterats. 

Projektledare har varit Bengt Rydell, SGI och sammanställning och ut
värdering av resultaten har utförts av Caroline Magnusson. Jan Sund
berg har deltagit i den geotekniska utvärderingen. I projektet har 
Lennart Adestam, J&W och SED energy AB deltagit i dokumentationen av 
anläggningsarbetena. Lennart Adestam har också utfört merparten av 

fältundersökningarna. 

Linköping, oktober 1988 

Bengt Rydell Caroline Magnusson 
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SAMMANFATTNING 

För värmeförsörjning av Vallentuna tätort har Vallentuna värmeverk 

byggt en anläggning innehållande sjövattenvärmepump med 8,5 MW värme

effekt samt säsongsvärmelager förlagt i Vallentunasjöns bottensedi

ment. Anläggningen togs i drift sommaren 1986. Avsikten är att, via 

ett slangsystem under sjöbotten cirkulera sommarvarmt sjövatten (20-27 
0 c) och därigenom värma upp bottensedimenten. Under vinterhalvåret tas 

värmen upp av cirkulerande sjövatten (2-4 °c) som via värmepump ut

nyttjas för uppvärmning. Slangsystemet (kollektorn) består av 360 st 1 

km långa parallellkopplade slangar. Slangarna ligger i 120 stråk med 

centrumavståndet 1 ,9 m. Varje stråk innehåller 3 slangar placerade ca 

2, 4 och 6 m under botten. 

Statens geotekniska institut (SGI) har på uppdrag av Statens energi

verk genomfört en geoteknisk uppföljning och utvärdering. Uppfölj

ningen har bestått av tre delar. Anläggningstekniken för sedimentvär

melagret har dokumenterats och utvärderats. Förändringen hos bottense

dimentens geotekniska egenskaper har studerats till följd av an

läggningsarbeten samt omväxlande uppvärmning och avkylning. Slutligen 

har följts upp eventuella nivåförändringar hos slangarna i sediment

värmelagret. 

Anläggningsarbetena utfördes med en speciellt utformad utrustning. 

Från början uppstod stora problem med att komma ner till önskat djup 

och att klara framdragningen. Bl.a. fick vattensprutmunstycken place
ras på svärdet för att "luckra" leran och minska motståndet, wirespe

let flyttades från båten till egen flotte framför pråmen och dragwiren 
fästes in på svärdet vid den mellersta slangen. Dessutom beslöts att 

slangarna skulle läggas på en meter högre nivå än avsett. 

Många av problemen som uppstod vid slangläggningen skulle ha kunnat 

eliminerats om den geotekniska undersökningen hade varit mer om

fattande. Ett förtätat sonderingsnät över området och sondering och 

provtagning till minst det djup på vilket understa slangen skulle ha 

förlagts borde ha givit underlag för beräkning av den verkliga drag-
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kraft som behövdes vid plöjningen. Områden med fast lera eller mindre 

mäktiga lerlager hade också kunnat undvikits. 

Sedimentens geotekniska egenskaper har bestämts genom kolvprovtag

ning och in situ vingborrning. Provtagningarna har utförts i tre 

punkter vid fyra tillfällen; före slangläggning sommaren -85, efter 

slangläggning vintern -86 samt under drift vintern -87 och sommaren 

-88. 

Slangläggningen medförde att skjuvhållfastheten tillfälligt sjönk inom 
den zon där plogen framförts. Sedimentets hållfasthet ökade sedan suc
cessivt till den ursprungliga (rekonsolidering). Inga signifikanta 
förändringar av sedimentets geotekniska egenskaper på grund av tempe
raturvariationerna i sedimentvärmelagret (5-15 °c) har observarats. 

Slangarnas läge i höjdled har kontrollerats med en slangsätt
ningsmätutrustning vid fyra tillfällen; efter slangläggning, strax 
före provdrift, under drift -87 och under drift -88. Nivåkontrollen av 
slangarna efter slangläggningen visar att slangarnas inbördes vertika
la avstånd stämmer mycket bra med det projekterde. Avståndet från sjö

botten till översta slangen varierar dock mellan 2-3.5 m vilket kan 

jämföras med det projekterade avståndet 2.0 m. Eftersom lerans fasthet 
ökar med djupet kan det vara av stor betydelse på vilket djup den un
dersta slangen förläggs. Det är således viktigt att styrningen i 
höjdled fungerar bättre än vad den gjort. De årliga slangsättningsmät
ningarna visar att slangarna inte har nivåändrats under uppfölj

ningsperioden. 

En ökad grumlighet av vattnet i slangarna har observerats vilket tro

ligtvis beror på någon form av beläggning på insidan av slangarna. In

nerdiametern har på så vis successivt minskat vilket ökar pumparbetet 

och minskar möjligt värmeeffektuttag. 
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 

För värmeförsörjning av Vallentuna tätort har Vallentuna värmeverk 
byggt en anläggning innehållande sjövattenvärmepump med 8,5 MW värme
effekt samt säsongsvärmelager förlagt i Vallentunasjöns bottensedi

ment. Anläggningen togs i drift sommaren 1986. 

Avsikten är att, via ett slangsystem under sjöbotten cirkulera sommar

varmt sjövatten (20-27 °c) och därigenom värma upp bottensedimenten. 

Under vinterhalvåret tas värmen upp av cirkulerande sjövatten (2-4 °c) 
som via värmepump utnyttjas för uppvärmning. Den naturliga temperatu
ren i bottensedimenten på ca 3 m djup är ca 9 °c. I lagret höjs tempe

raturen till ca 15 °c under sommaren. Inkommande sjövatten till värme
pumpen har en temperatur mellan 5-15 °c beroende på årstiden. Jämfört 

med ett system utan värmelager medför detta att de erforderliga vat

tenmängderna till värmepumpen under vintern kan halveras, varigenom 
anläggnings- och driftkostnader för ledningar och pumpar kan reduce
ras. Dessutom erhålls en högre årsvärmefaktor för värmepumpanläggning
en. 

Slangsystemet (kollektorn) består av 360 st 1 km långa parallellkopp
lade slangar PEM, 0= 50 mm, se figur 1.1. Slangarna ligger i 120 stråk 

med centrumavståndet 1,9 m. Varje stråk innehåller 3 slangar placerade 
ca 2, 4 och 6 m under botten. Slangsystemet sammankopplas i två sam
lingsledningar och ansluts till intagsledningen och utloppsledningen. 
Från värmepumpen rinner sjövattnet tillbaks till sjön via Ormstaån. 

Principen med sjövärmepump i kombination med ett sedimentvärmelager 
har inte prövats tidigare. Statens geotekniska institut har på uppdrag 

av Statens energiverk genomfört en geoteknisk uppföljning och utvärde
ring. Detta projekts huvudsyfte är att genom mätningar och utvärde

ringar klargöra anläggningens egenskaper under byggande och drift för 

att kunna fastställa anläggningens värde och för att samla erfaren

heter för byggande av kommande liknande anläggningar. Uppföljningen 
har bestått av tre delar. Anläggningstekniken för sedimentvärmelagret 
har dokumenterats och utvärderats. Förändringen hos bottensedimentens 
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geotekniska egenskaper har studerats till följd av anläggningsarbeten 
samt omväxlande uppvärmning och avkylning 
följts upp eventuella nivåförändringar av 

lagret. 

av sedimenten. Slutligen har 
slangarna i sedimentvärme-
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Figur 1.1 Plan över sedimentvärmelager Vallentunasjön. 
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2. ANLÄGGNINGSTEKNIK 

2. 1 Slangläggningsutrustning 
Slangarna installeras med en speciell teknik , där ett kraftigt "svärd" 

monterat på båt, dras fram genom bottensedimenten. Genom tre öppningar 

i svärdet matas slangar ut kontinuerligt med plöjningen och på avsedda 

djup, se figur 2.1. 

Figur 2.1 Slangläggningsmaskin. 

Svärdet är monterat i aktern på en ombyggd pråmbåt och är vippbart 

från horisontellt till vertikalt läge. En plattform med tre slang

vindor kopplas fast i fören och därifrån leds respektive slang ned 

svärdet genom kanaler från överdel ned till respektive öppning. Då 

slangändarna matats fram kopplas de ihop och förankras i botten för 

att inte glida med när läggaren startas . Därefter startar läggningen 

varje stråk genom att båten dras framåt och svärdet långsamt tippas så 

att det efter ca 35-40 m är nere på fullt djup . På motsvarande sätt 

avslutas varje läggning med att svärdet långsamt vippas upp igen. 
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Svärdets medelbredd är ca 0.75 m varför totala mantelytan mot jord vid 

fullt "plogdjup" blir ca 10 m2
• Under läggningen dras båten framåt med 

hjälp av wirespel med mothåll på norra stranden. Mothållet flyttas var 

20:e stråk. Dragwirens diameter är 24 mm och tillåten dragkraft är 

25-28 ton. 

Varje stråk läggs i linje med hjälp av laser uppställd på norra stran

den. Båten styrs i raklinjen av ett ca 1 m2 stort roder monterat 

fören och nedtryckt i botten. Rodret är excentriskt placerat för att 

motverka att svärdet lutar vid excentrisk dragning. 

VBB utförde under mars 1984 geoteknisk undersökning från is. Denna 

skulle ligga till grund för bedömning av metodik och utrustning för 

anläggningsarbetena. Undersökningen omfattade viktsondering och prov

tagning för jordarts- och vattenkvotsbestämning till 6 m djup under 

sjöbotten. Grundundersökningarna visade att vattendjupet varierade 
mellan ca 1.8-2.2 m och att bottensedimentet utgjordes av organisk 

jord (gyttja) och lös till fast lera. 

2.2 Erfarenheter av slangläggningsarbetena 

Utrustningen sjösattes 85-07-01 då vattendom meddelats. Slangläggning

en startade 85-07-04 med kravet att tre stråk skulle vara färdiga 

85-07-09. Med hjälp av SGI:s slangsättningsmätare kontrollerades nivån 
hos vissa slangar 85-07-24. Man hade då haft stora problem med att 

komma ned till önskat djup och att klara framdragningen. Slangarna 

avsågs att läggas på 3, 5 och 7 m djup under sjöbotten. Det visade sig 

dock att skjuvhållfastheten i sedimenten var högre än vad som tidigare 

bedömts och att den beräknade erforderliga dragkraften på 7 ton var 

otillräcklig. Den verkliga dragkraft som behövdes för att framföra 

läggaren var ca 25 ton. Vattensprutmunstycken placerades på svärdet 

för att ytterligare "luckra" leran och minska motståndet. Dessutom 

flyttades wirespelet från båten till norra stranden och dragwiren 

fästes in på svärdet strax över den mellersta slangen, se figur 2.2. 
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Fi gur 2.2 Vattensprutmunstycken och dragwirens infästning på 

svärdet. 

Kontrollen 85-07-24 visade att uppflytning av undre och mellersta 
slangen inträffat, troligen beroende på innesluten luft. För att klara 

detta påfylldes vatten kontinuerligt under läggningen. 

Erfarenheterna från provläggningen medförde att slangsystemet lyftes 

1 m så att respektive slang placerades 2, 4 respektive 6 m under 

botten i stället för som planerats 3, 5 respektive 7 m. 

Det elektriska spelet byttes mot ett hydrauliskt och wirevindan speci

alkonstruerades för att klara sidokrafter med mer än 1000 m wire på 

trumman, se figur 2.3. För att underlätta flyttning till nästa stråk 

och eliminera dragmotståndet då wiren låg utdragen på botten (mantel

ytan ca 75 m2
) fästes wiren upp i flytande tunnor. Problem uppstod då 

med skruvade wireskarvar som fastnade i tunnan. Wirespelet placerades 

till sist på egen flotte ca 75 m framför pråmen. Principfigur över 

läggningsutrustningen framgår av figur 2.4. 
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Figur 2.3 Wirespel. 

9 
7 
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1.Svärd 6.\k:ljer 
2.Pråm 7.Fäste 
3. Flotte 8.Flotte 
4.Slang 9.Spel 
5.Bottensediment 

Figur 2.4 Principfigur över läggningsutrustning, SED energy AB 
(1987). 
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Det första egentliga läggningsstråket påbörjades 85-08-02. 

Vissa stråk nivåkontrollerades åter 85-09-20. Den översta slangen 

skulle ha legat 2.0 m under sjöbotten. Enligt slangsättningsmät

ningarna varierar dock detta djup mellan 2-3.5 m. Det vertikala av

ståndet mellan slangarna hade projekterats till 1.9 m. Detta avstånd 

stämmer mycket väl överens med de uppmätta avstånden som är 1.8-1.9 m 
i samtliga fall utom i ett där avståndet är 1.6 m. En bättre styrning 

av plogen i höjdled hade varit fördelaktigt eftersom de djupare lerla

gren med högre hållfasthet då hade kunnat undvikits. 

När flertalet av de oförutsedda problemen hade bemästrats och rutiner
na blivit intrimmade tog det ca 1,5 timme att genomföra ett stråk. 

Läggningshastigheten uppgick till 10-15 m per minut. Erforderlig ut
rustning vid förläggande av lagret framgår av bilaga III. 

Arbetsstyrkan utgjordes av 7 man och en arbetsledare. För provtryck
ning åtgick ytterligare en man som till sin hjälp hade kommunens kon
trollant. För att kunna genomföra arbetet inom fastställd tidsram 
pågick arbetena varje dag mellan 06.00-23.00. Läggningsarbetet avslu
tades 85-10-14, ca 14 dagar försenat. 

Samtliga slangar täthetskontrollerdes med 6 kg/m2 vattentryck. Av 

totalt 373 godkändes 360. I några fall konstaterades propellerskador. 
Några ledningar som ej ingår i lagret utan kvarlåg efter misslyckade 

installationer och som flutit upp sänktes till botten med tegelsten. 

Ett mer omfattat geotekniskt förundersökningsprogram hade troligtvis 
inneburit att bättre bedömningar av anläggningsmetodiken hade kunna 

gjorts i ett tidigt skede och många av problemen hade kanske inte upp
stått. 
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Under senhösten 1985 byggdes också rörledningar och intagssil av trä, 

f i gur 2.5 och 2.6 . 

Figur 2.5 Rörledning 

Figur 2.6 Intagssil. 
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Senhösten 1985/vintern 1986 kopplades slangarna ihop med fördelnings
rören, figur 2.7. Arbetena försvårades och försenades av tidig islägg

ning (mitten av november). 

Figur 2.7 Slanginkopplingar på fördelningsrör. 

Sjövattensystemet togs i drift 86-06-17 för uppladdning av sedimen

tvärmelagret. Drifttagningen var härvid ca 7 veckor försenad. 
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3. BOTTENSEDIMENTENS GEOTEKNISKA EGENSKAPER 

3. 1 Utförda undersökningar 
Sedimentens geotekniska egenskaper har i detta projekt bestämts av SGI 
med kolvprovtagning och vingborrning. Provtagningarna har utförts i 

tre punkter vid fyra tillfällen; före slangläggning sommaren -85, 
efter slangläggning vintern -86, under drift vintern -87 samt under 
drift sommaren -88. Läget för provtagningarna framgår av figur 3.1. 

VALLENTUNA 

Vallentunasjön 

0 100 500 1000m 

Figur 3.1 Lokalisering av borrpunkter (1-3) samt nivåmätta stråk 
(A-E) i Vallentunasjön. 
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Provtagningarna har utförts med hjälp av en lätt fältutrustning typ 

"Doctors Kit", vintertid från is och sommartid från båt. Läget för 
provtagningspunkter har bestämts från landmärken. Undersökningarna har 
utförts med en meters mellanrum från sjöbotten till 5-8 m under 
botten. Laboratorieundersökningarna har omfattat jordartsklassifice
ring och bestämning av skjuvhållfasthet, sensitivitet, skrymdensitet, 
vattenkvot samt organisk halt. 

Eftersom sedimenten kraftigt rörts om av plogen vid slangläggningen 
har det varit nödvändigt att lokalisera de översta slangarna för att 
utföra provtagningen mellan slangarna där sedimenten inte rörts om. 
Denna zon bedöms vara ca en meter bred. Provtagningen blir osäkrare 
desto djupare proven tagits eftersom det är omöjligt att föra ned mät
sonden fullständigt lodrätt till 7 m djup. Slangarna ligger troligen 

inte heller exakt ovanför varandra eftersom en mycket liten avvikelse 
från lodlinjen på svärdet vid slangförläggningen kan ha inneburit upp 
till meterstora avvikelser för understa slangen. Dessutom är inte det 
horisontella läget för provtagningen exakt densamma för varje gång ef
tersom provtagningspunktens läge bestämts genom syftning mot land

märken. Lerans egenskaper har naturliga variationer som också försvå

rar utvärderingen. Det behövs således ett flertal prover som visar på 

samma förändring för att troliga slutsatser ska kunna dras. 

3.2 Resultat av utförda fält- och laboratorieundersökningar 
Resultat från provtagning och vingborrning finns i diagramform i 
bilaga I. 

Bottensedimenten består till sin övre del av lerig gyttja för att 

sedan övergå till gyttjig lera och lera. Inslag av snäckskal finns 

vissa borrhål i de mellersta och undre delarna av profilerna. 

Värdena för skrymdensitet och vattenkvot visar inte på några påtagliga 
förändringar mellan olika provtagningstillfällen utan ligger konstant 

inom intervallet 1300-1500 kg/m3 respektive 150-90 % för nivåerna 

2-7 m under sjöbotten. Ett enstaka prov från 2 m nivån har 200 % 

vattenkvot. 

SGI nr 196 Klintland Grafiska. Linkoping 



12 

2 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

1-104/86 

I figur 3.2 (samt i bilaga 1) har förändringar i skjuvhållfasthet från 

vingborrningen ritats upp för nivåerna 3, 5 och 7 m under sjöbotten i 

de tre mätpunkterna. Mellan de två första mättillfällena sjönk skjuv

hållfastheten för de flesta punkter. Därefter, fram till den tredje 

mätning återfick sedimenten ungefär ursprunglig hållfasthet genom s.k. 
rekonsolidering. Mellan de två sista mätningarna har inga påtagliga 

förändringar observerats förutom för två punkter på 7 m nivån där 
hållfastheten sjönk. 

Tf kPo (ored I 

MATNING 1 MATNING 2 MATNING 3 MATNING I. 

O 07 08 09 10 11 12 01 02 03 01, 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 01. 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 01. 05 06 07 TID 

- 1985 1986 1986 _! 1987 1987 i 1988 

I. l l 
START KLART START PROV-START LADDNING 
SLANGLAGGN SLANGLAGGN DRIFT 

PUNKT 1 --
PUNKT 2 
PUNKT 3 

Figur 3.2 Förändringar av uppmätt skjuvhållfasthet med vingborr vid 

olika mättillfällen i tre olika punkter och tre nivåer. 

3.3 Geoteknisk påverkan 

Sedimentens geotekniska egenskaper förändras med temperaturen, främst 

förkonsolideringstryck och skjuvhållfasthet. Förkonsolideringstrycket 

kan sägas motsvara den belastning som leran historiskt varit utsatt 
utsatt för. Om förkonsolideringstrycket underskrider den spänning som 

leran är utsatt för idag, den s.k effektivspänningen, kommer sätt

ningar att på sikt utbildas. Eftersom lerans skjuvhållfasthet är 

kopplad till förkonsolideringstrycket är det troligt att även denna 
sjunker vid ökad temperatur. 
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För lera uppskattas förkonsolideringstrycket sjunka med ca 5 kPa/10 °c 
temperaturhöjning. Sedimentvärmelagret har ett temperatursving mellan 

5-15 °c. Den naturliga temperaturen är ca 9 °c. Det är medeltemperatu

ren i lagret i förhållande till den naturliga temperaturen som bör 

styra effekten av lerans förändrade förkonsolideringstryck. Då skill

naden mellan dessa temperaturer är mycket liten torde inga sådana ef

fekter kunna bestämmas. Förändringar av lerans skjuvhållfasthet p.g.a. 

medeltemperaturskillnader mellan sommar och vinter, ca 10 °c, skulle 

eventuellt kunna skönjas. Sjövattentemperaturen påverkar i hög ut

sträckning temperaturen hos bottensedimenten till 1-2 m djup. Därunder 
är temperaturvariationerna i stort sett helt utjämnade. De förändring

ar i skjuvhållfasthet som eventuellt sker på djupen 3-7 m beror därför 

troligtvis på temperaturvariationen härrörande från värmelagret eller 

p.g.a omrörning av sedimentet vid läggningsarbetena. 

För de punkter mellan mättillfälle 1 och 2 som hållfastheten kraftigt 

sjönk bedöms provtagningen ha utförts inom den av plogen omrörda zonen. 

Skillnaden i hållfasthet för övriga punkter är så liten att den 

faller inom felmarginalen för mätmetoden. Dessa sistnämnda prover har 

troligtvis tagits i den ostörda zonen, se figur 3.3. 

Vattenyta 

Omrörd zon Ostörd zon Omrörd zon 

~ /
Slang Slang 

,.__,o 75m 
, ~0,75 m 

~19 m
' l\

L 

Figur 3.3 Principskiss över i bottensedimentet omrörd resp. ostörd 
zon. 
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Mellan mättillfälle 2 och 3 tenderar hållfastheten att öka för 

de punkter där hållfastheten tidigare kraftigt sjönk vilket bedöms 

bero på att det omrörda området inom vilket proverna tagits 

rekonsol iderat. Mätningarna vid "ostörda förhållanden" och "under 
drift -87" uppvisar inte i övrigt några entydiga skillnader. 

Slutligen kan ej heller några entydiga förändringar observeras mellan 

de två sista provtagningarna som båda utförts då anläggningen varit i 

drift. Hållfastheten för två av punkterna har sjunkit vilket antingen 

kan bero på mätonoggrannhet eller på temperaturskillnader mellan 

sommar och vinter. Om det beror på det senare borde denna effekt ha 
synts även på 5 m nivån. Under denna tid har bottensedimentets tempe

ratur cykliskt värmts till ca 15 °c och kylts till ca 5 °c. 
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4. NIVAFöRÄNDRINGAR HOS SLANGARNA 

4.1 Mätutrustning och omfattning av mätningar 

Bestämning av eventuella vertikala rörelser hos slangarna har bestämts 

i fem stråk, benämnda A-E i figur 3.1. I varje stråk har samtliga tre 

ovanför varandra liggande slangar mätts, totalt 15 slangar. Varje 

s l ang har uppmätts på en sträcka av ca 100 m. Härvid har använts en 

s.k. slangsättningsmätutrustning, se figur 4.1, som är utvecklad vid 

SGI. 

I 

Figur 4.1 Slangsättningsmätning. 

Vid mätning förs en mätkropp succesivt in i slangen och en kontinuer

lig avläsning kan göras. Mätslangarna i sedimentvärmelagret har utrus

tats med en T-koppling och några meter extra slang med ett öppnings

bart lock i änden. Slangarna är utmärkta med bojar för att mätningen 

ska kunna ske i samma slang vid olika tillfällen, se figur 4. 2. 
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BOJ 

VATTENYTA 

ÖPPNINGSBARA LOCK 

SAMLINGSLEDNlNG 

T-KOPPLING 

MÄTSLANGAR 

Figur 4.2 Principskiss över anordning för att komma in med mätkropp 

i mätslangar. 

4.2 Resultat av mätningar 

Nivåmätning av slangarna har utförts vid fyra tillfällen; efter slang
läggning, strax före provdrift, under drift -87 och under drift -88. 

Exempel på resultat från dessa mätningar finns redovisade för stråk D 
i figur 4.3. Samtliga mätta stråk redovisas i bilaga II. 

Vid olika tillfällen har för vissa stråk mätresultat inte kunnat 
erhå 11 as: 

I stråk A, bilaga II:1, saknas mätresultat från det första mättillfäl
let i september -85. En T-koppling för nivåmätning monterades efter 

den första mätningen av entreprenören i fel slangknippe, varför de 
första resultaten blev oanvändbara. I översta slangen har vid samtliga 
mättillfällen mätningarna avbrutits p.g.a stopp i slangen. 
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I översta slangen i stråk Bhar vid samtliga mättillfällen mätningar 

avbrutits p.g.a stopp i slangen. 

Stråk C har liksom stråk A troligen förväxlats vid installation av T
kopplingen, varför mätning utförd 85-09-18 (bilaga II:3) resp 86-03-18 

(bilaga II:4) ej utförts på samma slangknippe. Under vintern 86/87 

slet sig emellertid tre av fem bojar som markerade slangknippena. 
Under sommaren -87 fick därför dykare anlitas för att lokalisera 

slangknippena. Vid utvärdering av mätresultaten från 87-07-15 avvek 

dessa emellertid kraftigt från mätning 86-03-18 men stämde väl överens 

med mätning 85-09-18. Mätvärdena från 87-07-15 har därför lagts in i 

bilaga II:3. T-kopplingar fanns monterade på slangar mätta både 

86-03-18 och 87-09-15. 

För stråk E (bilaga II:b) har nivåmätningar ej kunnat utföras i mars 

-86 p.g.a att det inte fanns något bärande istäcke vid denna punkt. 

Vid ett tillfälle i undre slangen (1987) samt vid två tillfällen i den 

övre slangen (1987 och 1988) har mätkroppen ej kunnat föras in i 

slangarna. 
MOJJ ! KOMMUNAL' 
0OJOSYSTEM 

(rn; 

•8.00 
DJUP UNDER 

BOTTEN 

Om 

-6 

0 10 20 30 40 :Il 60 70 00 90 100 fT, 

--------1 MATNING AVBRUTEN ( ~1ATKROPPEN G!CK EJ ATT FORA !N LANGRE PGA FRlK"".'iON M07 SLP~GVAGGEN) 

:.. VSER 85 09 20 
AVSER 86 03 18 

·-- - ·-- A'ISER 87 07 15 
AVSER 

Figur 4.3 Nivåmätningar i stråk D. 
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Resultaten av nivåmätningarna tyder genomgående på att någon föränd

ring av slangarnas höjdläge ej kan konstateras. 

Sedimentvärmelagret har ett temperatursving mellan ca 5-15 °c. Den 

naturliga temperaturen är ca 9 °c. 1-2 m under sjöbotten påverkas 

temperaturen i hög utsträckning av ovanliggande sjövattentemperatur. 

Vid 3 m djup är temperaturvariationen i stort sett helt utjämnad. 
Slangarna ligger på 2, 4 och 6 m djup vilket innebär att i det område 
där den översta slangen ligger har sedimentet tidigare utsatts för 
dessa variationer. Sedimenten kring de mellersta och undre slangarna 
skulle eventuellt lättare påverkas. Mätningarna har dock visat att 
sedimenten inte påverkats av dessa ringa temperaturvariationer på sånt 
sätt att slangarna nivåändrats. 

Mätkroppen har förts in i mätslangarna så långt som varit möjligt. Vid 
första och andra mättillfällena kunde en sträcka av 70-110 m mätas. 
Vid tredje och fjärde mättillfället kunde endast ca 50 m mätas. Samti
digt observerades vid de två sista tillfällena att vattnet som följde 

med mätkroppen då denna drogs ur var mycket grumligt vilket ej var 
fallet vid de två första tillfällena. Anledningen till att det var 

omöjligt att få in mätkroppen lika långt som tidigare kan bero på att 
friktionen mot slangväggarna ökar p.g.a någon form av beläggning på 

slangens insida. 
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5. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Inga signifikanta förändringar av sedimentets geotekniska egenskaper 
har observerats p.g.a temperaturvariationer i sedimentvärmelagret. 

Slangläggningen medförde kraftig omrörning av sedimenten så att skjuv

hållfastheten sjönk inom den zon där plogen framförts. Provtagningarna 
ca 1 år efter slangläggningen antyder att sedimentet återfått ungefär 

samma hållfasthet som den ursprungliga. 

Slangsättningsmätningarna visar att slangarnas nivå inte förändrats. 
Mätningarna visar också att anläggningstekniken fungerat mycket bra då 

det vertikala avståndet mellan slangarna är nästan exakt det som av
setts. Avståndet från sjöbotten till översta slangen varierar dock 
mellan 2-3.5 m vilket kan jämföras med det projekterade avståndet 2.0 
m. Då lerans fasthet ökar med djupet kan det vara av stor betydelse på 
vilket djup den översta slangen förläggs eftersom detta är avgörande 
för nivån på den understa slangen. Det är således viktigt att styr
ningen höjdled fungerar bättre än vad den gjort. 

Många av problemen som uppstod vid slangläggningen skulle ha kunna 

eliminerats om den geotekniska undersökningen hade varit mer om

fattande. Ett förtätat sonderingsnät över området med sondering och 
provtagning till minst det djup på vilket understa slangen skulle ha 
förlagts borde ha givit underlag för beräkning av den verkliga drag

kraft som behövdes vid plöjningen. Områden med fast lera eller mindre 
mäktiga lerlager hade också kunnat undvikits. 

Mätkroppen som förs in i slangarna vid mätning av slangarnas höjdläge 

kunde vid de sista mättillfällena endast föras in ca 50 m trots att den 
kunde föras in ca 90 m vid de första mätningarna. Vid de sista mät

ningarna observerades en ökad grumlighet mot tidigare hos vattnet i 

slangarna. Någon form av beläggning på insidan av slangarna synes fö

rekomma vilket troligtvis ökar friktionen för det transporterade vatt

net. Detta har betydelse för det arbete som åtgår för att pumpa 

vattnet genom lagret och vilka värmeeffekter som kan utvinnas ur an

läggningen. 
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Sammanfattningsvis kan slutligen sägas att 

- Slangläggningstekniken har utvecklats till en väl fungerande metod 
som är lämplig att använda i liknande projekt. 

- Geoteknisk förundersökning för bedömning av anläggningsarbetena och 
val av slangläggningsdjup är mycket väsentlig. 

- Inga geotekniska effekter har påvisats som har betydelse för 

anläggningen eller för sjön i övrigt. 

- Inga nivåförändringar hos slangarna har observerats. 
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Blad 1 Blad 2 

REDOVISNING I SEKTION 
REDOVISNING I PLAN 

Sondering 
0 Enkel sondering 

(sticksondering utan angivande av jordens fasthet) 

'- Statisk sondering 
(t ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestämd 
genom belastning, vid viktsondering med eller utan vrid
ning) 

Dynamisk sondering 
(t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde
ring) 

9 
Tillägg för djup- och bergbestämning* 

Sondering till förmodad fast botten 

2 Sondering till förmodat berg (s k bergsvar erhållet) 

~ Sondering ned i förmodat berg, normalt minst 3 rn 
(mindre djup har angetts) 

1D:o samt undersökning av borrkax 

0 Kärnborrning i förmodat berg, normalt minst 3 rn 
411 (mindre djup har angetts) 

• Lutande hål redovisas i projektion 

Provtagning 

Störda prover 
(vanligen tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare) 

Ostörda prover 
(vanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp) 

Uppgift om använd provtagare finns i regel såväl på ritning som i 
beskrivande text 

Hydrologiska bestämningar
Ö Vattennivå bestämd, it ex provtagningshål 

Ö } Grundvattennivå(-yta) bestämd vid kort- resp lång-
9 tidsobservation (öppet systern) 
0 Jfr blad 4, hål 5 

6 Provpurnpning eller infiltrationsförsök 

ÖPortryckrnätning 

Övriga bestämningarµ Hållfasthetsbestärnning in situ med vingsond 

0 Deforrnationsrnätning i fält 
-l- medelst tex jordpegel eller inklinorneter 

0 Geofysisk undersökning, tex seismisk 
.-l, Tecknet anger ändpunkt i undersökningslinje 

O Provgrop (större) 

-0- Undersökningspunkt i övrigt (jämte förkortning, tex TrP = 

Beteckningar för jordarter vid provtagning 
Bedömda jordar vid sondering, se blad 4 

Mulljord Lera ( < 0,002 mm) Morän (i allmänhet)~ (mylla, matjord) ~ 1111 

nSilt (0,002-0,06 mm) Lermorän 
Torv (i allmänhet) (tidigare benämnd mjäla och finmo) (tidigare benämnd moränlera) ~ I 
Lågförmultnad torv Sand (0,06-2 mm) Växtdelar och trärester 
(tidigare benämnd filttorv) ~ Id 

Grus (2-60 mm) SkaljordMellantorv~ IHI l~I 
Högförmultnad torv Förmodligen sten eller block 

Sten (60-600 mm)~ (tidigare benämnd dytorv) ( genomborrning) I] 
Fyllning 

Block ( >600 mm)Dy eller gyttja (fyllningens art angiven ~ l!I enl förkortningar på blad 3 
eller med text) 

Kombinerade tecken anger två eller flera jordarter i naturlig 
blandning 
Andra påträffade material är angivna med text, t ex virke 
Jfr SGFs Laboratorieanvisningar del 2, Jo,·darternas 
indelning och benämning 

Sonderingshåls avslutning 

Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt 
normalt förfarande*; i speciella fall är orsaken 

Förmodligen berg angiven, tex virkell il
t ) 

il Sonderingen avbruten utan att stopp erhållits 
Sten, block eller berg 

(

il
) 

11 Jord-bergsonderingFö,rnodllgen sten elle, block r Sonderingsdjup i förmodat berg (ritat skalenligt) 

Bergtecken inom parentes innebär osäkerhet i fråga 
om bergytans läge 

• Se "Upphandling av geotekniska utredningar. Anvisningar och kommentarer", Betr notering av sprickor och slag i berg, se blad 4 
utgiven av SGF/SKIF 1971. 

Exempel 
Kombination av tecken samt övrig redovisning i plan 

Detaljerad redovisning Enkel redovisning 

16 16 
+8,30 82-03-15 

Le 5, 3 Le 5,3.:.20' Le 5,3 
Sa6,3 Fr 6,B Fr(1,2 l 
Gr6,8 (Bl Vid enkel redovisning 

B ( 4,0l är endast undersök-' 
IEx2 I I Ex3 I ningspunktens num-

[fil] mer angivet 

Enligt det kombinerade tecknet har följande undersök
ningar utförts: 
• statisk sondering 
• sondering ned i förmodat berg 
• tagning av ostörda prover 
• bestämning av grundvattennivån vid korttidsobservation 
• vingsondering 

I övrigt betyder: 
( Förkortningar förklaras på blad 3) 

undersökningspunktens nummer 
grundvattennivå 
observationsdaturn vid bestämning av grund
vattennivå 
analys utförd för bestämning av t ex korrosions
risk 
markytans nivå (eller annan utgångsnivå för 
djupangivelse) 

Redovisning av lagerföljder enligt exempel till höger om 

16 

+ 8,30 
82-03-15 

A 

+ 9,20 

tecknet 

~ 
Le 5,3 
Sa 6,3 
Gr 6,8 
B (4,0) 

IEx2 I 
Le 5,3 
Fr 6,8 
(Bl 

IEx3 I 
Le 5,3 
Fr (1,2) 

lerans underyta ligger på 5,3 m djup 
under leran följer sand ned till 6,3 rn djup 
därunder följer grus ned till 6,8 m djup 
berg följer direkt under gruslagret, dvs. på 6,8 rn 
djup; sondering har utförts 4,0 m ned i berget 
(för bergkontroll), dvs. till 10,8 m djup 

lerans underyta ligger på 5,3 rn djup 
under leran följer friktionsjord ned till 6,8 m djup 
berg bedöms följa på 6,8 m djup 

lerans underyta ligger på 5,3 rn djup 
parentes anger att sondering utförts 1,2 rn ned 
i friktionsjord 

portrycksondering) 

I vissa fall anges nivåer (plushöjder) i stället för djup under 
referensnivå 

Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1987 



Svenska Geotekniska Föreningen Blad 3 

FÖRKORTNINGAR 
(För berg, jord, utrustning och metod)

Berg och jord Sondering 
Huvudord Tilläggsord Skikt/lager Hf hejarsondering (tex HfA) 
B berg Jb jord-bergsondering
BI blockjord bl blockig Slb slagsondering
Br rösberg 

Sti sticksondering
Dy dy dy dyig dy dyskikt 

Tr trycksondering
Gy gyttja gy gyttjig gy gyttjeskikt 

TrP portrycksonderingGr grus gr grusig grusskikt~ TrS spetstrycksonderingJ jord 
Le lera le lerig [g lerskikt Vi viktsondering 

Mn morän Vim viktsondering, maskinell 
BIMn block- och stenmorän vridning 
StMn stenmorän Jfr SGFs Laboratorieanvisningar, 
GrMn grusmorän 

del2 Provning in situ 
SaMn sandmorän Pm pressometermätning
SiMn siltmorän 

Pp portryckmätning
LeMn lermorän (moränlera) 

Vb vingsonderingMu mulljord (mylla, matjord) mu mullhaltig mu mullskikt 
Sa sand sa sandig fil! sandskikt Provtagare
Si silt si siltig fil siltskikt 
Sk skaljord sk med skal sk skalskikt Fo folieprovtagare 

Skgr skalgrus Js jalusiprovtagare 
Sksa skalsand K kannprovtagare 

St stenjord st stenig fil stenskikt Kr kärnprovtagare
Su sulfidjord (svartmocka) su sulfidjordshaltig fil! sulfidjordsskikt Kv kolvprovtagare

SuLe sulfidlera 
Ps provtagningsspets

SuSi sulfidsilt 
Skr skruvprovtagareT !Orv 1 torvskikt 

TI lågförmultnad torv Sp spadprovtagare 

(tidigare benämnd filttorv) 
Speciella metoderTm mellantorv 

Th högförmultnad torv lkl inklinometermätning 
(tidigare benämnd dytorv) Pg provgrop 

Pu provpumpning 

F fyllning (jfr blad 2) Rf rör med filter 

Vx växtdelar (trärester) vx med växtdelar vx växtdelskikt Rt rotationsborrning 
Rö öppet rör, foderrör 

GyILe kontakt, gyttja överst, något, tex (sa) = (_) tunnare skikt Se seismik 
lera underst något sandig Vfm vattenförlustmätning
(efter huvudord) torrskorpa, V varvig, t ex vLe = 

tex Let och Sit = torrskorpa varvig lera Andra förkortningar 
av lera resp silt (beteckningen 

A analys (speciell) varvig bör förbe-
hållas glaciala av- fb förborrning, med tex spad-
lagringar) eller skruvprovtagare 

GW grundvattennivå (-yta) Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den 
mindre. My markyta 
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel: sisaLe l,] = siltig, sandig lera med siltskikt. w vattenyta 
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, tex Saf = finsand. w vattenkvot (tidigare -halt) 

WL flytgräns 

Sammanfattande förkortningar Wp plasticitetsgräns 
Övriga förkortningar, se resp

Fr friktionsjord p oorganisk eller organisk 
metod, blad 4Ko oorganisk kohesionsjord kohesionsjord 

0 organisk jord Beteckningen används när man ej kan 

Fr, Ko och O används när man genom neddrivnings skilja på dessa jordar. 

motstånd eller hörselintryck (eller av närliggande prov X används när jordart ej be
tagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som stämts eller jord ej bedömts 
sammanfattande beteckning vid provtagning. 

Anm 

Jord = jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade) 
Jordart= klassificerad jord (enligt olika indelningssätt) 

Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har använts där ej annat angetts. 

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
REDOVISNING I PLAN OCH SEKTION SAMT FÖRKORTNINGAR 

Distribution av SGFs blad 1-4 Blad 1 - 3 (1987) 
Jfr SGF Blad 4 Konsultföretagens Servicekontor Copyright SGF 

Kungsholmstorg 1, Box 22076, 104 22 Stockholm 
Telefon 08-54 08 60 SGF 1m-3m. 100.000.87.03 

http:100.000.87.03


Hejarsonderi ngViktsondering Gemensamt gäller 
Detaljerad Schematiserad Exemplen följer SGFs standard för hejarsondering enligt metod 0 ® 

CDG) 
redovisning redovisning A. Beroende på jordens fasthet och syftet med undersökningen 

kan olika skalor behöva användas vid redovisningen. I sondeHfA +7,32 HfA + 7.32 
ringshål 2 visas exempel på redovisning i fast jord och i hål 8 i 

(fb Sp c.t>8O) ///.='///.= 4'/ !!':I// 
lösare jord. 

Vi +9,55 Vi + 9,55 Blockdiagrammen anger erfoderligt antal slag, totalmotstånd, 
/,1/f:E;//,/ .:;r///;" w;;:///.,;-,,,;,:..,.,,.,,- Beteckningar över sonderingshål 

för att sonden skall sjunka 0,20 m (sl/0,20 m). De horisontala Pt (D hålets nummer (samma som på plan); linjerna kan i vissa fall vara utelämnade såsom i den schematise
fb (Skr f6 SO) i stället för cirkel kan rektangel användas rade delen av hål 2 eller som i hål 8. Där diagram saknas, sjunker 

Vi använd metod (se Förkortningar på blad 3; flera metoder sonden utan belastning av hejaren (0) resp med belastning (0,64 kN) 
1,00 1,00 kan förekomma i samma undersökningspunkt) virke virke .._,... --- I När annan stångdimension än 0 22 mm använts, har detta 

T T 0,25 0, 25 
angetts, tex + 9,55 (0 25 mm) 

I + 9, 5 5 utgångsnivå för sondering 
0,50 0,50 

lsal !sal Beteckningar i sonderingshål 

A 
/:; 

sl 
lgrl 0 

0 I grl kohesionsjord
0 

I sandig jord Bedomt vid faltundersokn,ng. . framst med ledning av IJud , sond 
: grusig jord stången under neddrivningen
0 

t. förekomst av sten gt=;::::;l=;=j::::;:::l=:l=;::l~y S:y10, 40/0 s l A 
A (sonden "hugger")

-liol.,J.4-L..L..-L._ 

0 10 20 30 40 50hv/0,20m 
Avslutning av sonderingshäl. se blad 2 

Detaljerad redovisning 

Diagrammet anger antal halwarv tör att sonden skall sjunka Beteckningar vid sidan av hålet 
0,20 m (hv/0,20 m). Antalet är avsatt vid undre gränsen tör varje 

Siffror anger belastning på sonden i kN
0,20 rn sjunkning. Belastningen på sonden är då 1,00 kN. Där 

diagram saknas, sjunker sonden utan vridning tör angiven be Pt Torrskorpa av kohesionsjord 

lastning. De horisontala strecken i diagrammet kan vara ute fb ( Skr 95' 5 0) Horisontalt grovt streck anger hur långt för
lämnade. Beteckningen 63 är exempel på de fall då antalet borrning (fb) gjorts. Skr 0 50 anger använt redskap och 
vridna halwarv tör 0,20 m sjunkning ej ryms inom den angivna dess diameter i mm. Förborrning är även markerad 
skalan. 55/10 ocl1 40/0 är exempel på antal halvvarv för mindre genom vidgning av sonderingshålet 
sjunkning än 0,20 m resp 0-sjunkning tör 40 halvvarvs vridnin·g. 

Flera sonderingsförsök har utförts ned till avgivna nivåer. 
Schematiserad redovisning ---- Tecken anger stopp mot lokala hinder, nederst sten eller 

T blo~k, överst annat hinder (här: virke). Obs ett tecken förVid schematiserad redovisning ersätts diagrammet av vertikala { 
varJe stoppgrova streck, varvid 

Isa I Förkortning inom rak parentes är en extra förklaring av I ett streck anger 1-10 hv/0,20 m sjunkning 
jordkaraktär (bedömd vid sonderingen) 

(Jordartsförkortningar i övrigt, se blad 3)Il två streck anger 11-20 hv/0,20 m sjunkning 
77777 sl Sonden har drivits ned med slag 

111 tre streck anger >20 hv/0,20 m sjunkning hv halvvarv 

Observation av (grund)vattennivå och portryckmätning 

Rö CD 
resp

Pg +9,80 R f + 9 33 Högsta och lägsta uppmätta vattennivå (trycknivå) samt 

W+9, 10 observationsperiod angivna 
82-02-25 

GW anger uppmätt grundvattennivå 

GW+?,33 W+7 85 W anger andra vattennivåer resp portryck © Visar vattennivå uppmätt 
82-04-21-- 82-01-07--82-06-09

i provgrop (mätning i annan 82- 05-27 Har inte (grund)vatten påträffats, har ordet "torrt" utW+6 95GW+6 23typ av hål markerat på lik satts på lägsta kontrollerade nivå med angivande av 
artat sätt) observationsdatum 

® Visar grundvattennivå upp +4 73 
mätt i öppet rör (Rö) eller +4 75 
rör med filterspets ( Rf) 

@ Visar trycknivå bestämd 
med portryckmätare (Pp) 

av hejaren. 

X Mv anger det vridmoment (Nm) som erfordrats för att vrida 
sondstången. P1 är beräknad eller uppmätt mantelfriktion på 

MV stången (sl/0,20 m). (Dessa mätningar utförs ej alltid.) 
Beteckningarna 350, 56, 94 etc är exempel då antal slag tör 0,20 m 

~ sjunkning ej ryms inom den angivna skalan. Beteckningarna
' 

220/5 resp 150/0 anger att sonderingen avbrutits innan 0,20 m 

\ 
\ sjunkning erhållits ("fast botten" bedömts uppnådd), dvs 

sonden har sjunkit endast 0,05 m resp ej sjunkit alls för de 
angivna slagen. 

Övriga beteckningar förklaras under viktsondering. 
Jfr även blad 2 och 3. ""'.\ 
Schematiserad redovisning 

350 220/5Li'"vr 56J-__ Diagrammen eller delar därav kan vara schematiserade såsom 
210200 sl/O,2Orn visas på exemplet hål 2 övre delen enligt tabellen nedan 275 ---

7 260 150/0 Uppmätt sonderings Redovisat med 
O 10 20 30 40 50 si/ 0.20 rn motstånd sl/0,20 m sl/0,20 m 
0 40 80 120 Nrn 

1 10 5 
Speciella beteckningar 11- 20 15 

21- 50 35X längre uppehåll i sonderingen ( > 5 min) 
51-100 75 

uvr vridning ej utförd från den markerade nivån >100 100 

Provtagning i jord 
kombinerad med viktsondering Sp K f7\ 

Vi Vb \!_..,)och vingsondering samt redovis
Kv(Stil +955

ning av provningsresultat W!E///;F/lf 

Le tStapeln t v om hålet anger provtag t"t kPa (oreducerad) Vattenkvot w %
fb(Sp\il 80)

ning, fylld stapeldel ostört prov, 0 10 20 30 40 20 40 6 0 80 
Let

streckad stapeldel stört prov. Stapel

dels längd motsvarar den totala upp
Le 

tagna provlängden. Horisontalt streck 
I 

(vid stapeldel) markerar centrum av 
Leprov undersökt på laboratorium. 

Beteckningar i hålet av jordarter an Le/Sa 
ges dels som jordart bestämd på upp

tagna prover och markerade enligt 

blad 2, dels som jordart bedömd med 
Gr /vLeledning av viktsondering (hål på 

0 20 40 60 80 0,5 1,0 1,5 2,0detta blad). XX 
Sensitivitet St Skrymdensitet pt/m3

Sa ~i~t~E::t 51 Anger att värdet ej är
l:;::::;:i==l:;:::;:l:;;::::::!::.:63 ss/10Provtagning berg helt representativt, t ex --'-l-.l"-"+<'-"-1"-'-l"'-<+sl 

på grund av viss stör
0 10 20 30 40hv/0,20m ning av provet. 

Anm 
Provtagning vid I vissa fall kan diagram ersättas med 

siffror.kärnborrning 

XX anger förlorat prov på angiven nivå och indikerar vanligen 
mycket löst material 

Provtagning 
Observera att figurerna på detta blad av utrymmesskäl är något förav borrkax 
minskade, hål 4-6 nedreproducerade till 80 % och övriga hål till 90 % . 

Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1987 



Jord-bergsondering Svenska Geotekniska Föreningen Blad 4 

Detaljerad Schematiserad Gemensamt gäller 
redovisning redovisning 

0 ® 
Jb +12,88 Jb +12,88 

~W;:-///.;::::-M .§ff/j_;F///;F//

F_ 
1-t-

ir ir 
, 

~ . 
X 

1-1, 

K 
/, 

F--,J 

(0,05 m) - - (0,05m)--

+ + 

I 

0 0 

-
+ 

0 so 100s/0,20 m 0 50 100s/0,20m 

Använd utrustning ( exempel) 
Maskintyp BBC 100 
Kryss-skär diam 51 mm 

Beteckningar i diagram för 

Skjuvhållfasthet (Ttl enligt: 

'--. Konförsök* 

~ Vingsondering 

~ Enaxligt tryckförsök 

Sensitivitet (Stl enligt: 

'-,--. Konförsök 

1'. 
',+ Vingsondering 

Vattenkvot och densitet 

Naturlig vattenkvot (w) 

(vikt-% av torrsubstans) 

Konflytgräns (WLkonl 

Stötflytgräns (WLstötl 

Plasticitetsgräns (wp) 

f--- (utrullningsgräns) 

°'''o Skrymdensitet ( p) 

* Utvärderad enligt SGFs rekommendationer jan. 1962. 

Övre delen av hålen (dubbla linjer) anger sondering i jord, undre 
delen (en linje) sondering i berg (bergnivån bedömd). Diagram

men anger sonderingsmotstånd uttryckt i sekunder för varje 
0,20 m sjunkning (s/0,20 m) och är i exemplen begränsade till 
100 s/0,20 m. Observera de grova vertikala strecken i diagram
men, varigenom jord-bergsondering kan skiljas från hejarson
dering. De horisontala linjerna i den detaljerade redovisningen 
tv kan i vissa fall vara utelämnade. 

Använd utrustning och speciella förhållanden vid sonderingen 
är angivna. 
ir sonderingsmotståndet icke registrerat. 

Schematiserad redovisning 

Diagrammet kan vara schematiserat såsom visas i exemplet t h 

enl tabellen nedan 

Uppmätt sonderings
motstånd s/0,20 m 

1- 10 
11- 20 
21- 50 
51-100 

> 100 

Redovisat med 
s/0,20m 

5 
15 

35 
75 

100 

Notering av sprickor och slag 
(tv om hålens nedre del mellan nivåmarkeringar på hållinjen) 

+ ej märkbara sprickor; jämn sjunkning av sonden 

0 sprickigt berg; märkbara sprickor (sonden "hugger") 

mycket sprickigt berg; sonden "hugger" hela tiden, 

svårigheter att vrida sonden 

slag i berget (öppet eller lerfyllt); i stort sett fri sjunkning 

av sonden; mått och nivå för slaget har noterats 

ib förekomst av sprickor eller slag har icke bedömts 

Det bör observeras att någon säker bedömning av sprickigheten 

med ledning av enbart jord-bergsondering ej är möjlig. 

Slagsondering (motordriven) Slb 
Diagrammen anger sonderingsmotståndet uttryckt i sekunder 
för varje 0,20 m sjunkning (s/0,20 m) och är uppritade som vid 
jord-bergsondering, men med tunna vertikala linjer. Normalt 
förekommer vidstående skala 

0 10 20 30 40 s/ 0,20 m 

Använd maskintyp angiven: tex Cobra, Pionjär eller Wacker. 

Diagrammet kan vara schematiserat enl tabellen nedan 
Uppmätt sonderings

motstånd s/0,20 m 

1- 5 
6-15 

16-25 
26-50 

>50 

Redovisat med 
s/0,20 m 

3 
10 
20 
35 
50 

Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har använts 
där ej annat angetts. 

ETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR 
REDOVISNING I SEKTION AV SONDERING, PROVTAGNING, GRUNDVATTEN
OBSERVATION, VINGSONDERING I FÄLT OCH VISSA LABORATORIERESULTAT 

Distribution av SGFs blad 1-4 Blad 4 (1987) 
Jfr SGF Blad 1 3 Konsultföretagens Servicekontor Copyright SGF 

Kungsholmstorg 1, Box 22076, 104 22 Stockholm 
Telefon 08-54 08 60 SGF 4j. 100.000.87.03 
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BILAGA I: 1
SEOIMENTVÄRMELAGER VALLENTUNA UPPDRAG 1-104/ 86 
GEOTEKNISK PROVTAGNING C. MAGNUSSON
LABORATORIERESULTAT PUNKT 1 DATUM 1986-11-24 

FORE RÖRLÄGGNING 85 0725 

Vy+7,~ __ 

'lf kPa (ored.) Vattenkvot w % 
m UNDER BOTTEN 

0 10 20 80 100 120 1!..0 160
0 --~..,..,,//,.,.........,.,.,.,,,,-=-

1,1 ::S- /'/ ,,, 

2-

leGy 

t..-

(gy)Lesk 
20 t..O 1.0 1,5 2fJ 2.5 3,0 

Sensii: ivitet St Skrymdensii:et 9 t/m3 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1-4 



BILAGA I: 2
SEDIMENTVÄRMELAGER VALLENTUNA 

UP.PDRAG 1-104/86
GEOTEKNISK PROVTAGNING 

C. MAGNUSSONLABORATORIERESULTAT PUNKT 2 
DATUM 1986-11-24 

FÖRE RÖRLÄGGNING 850918 

__Vy+ 7,'!!}_ _ 

r( f kPa ( ored .) Vattenkvot w %
m UNDER BOTTEN 

0 10 20 80 100 120 140 160
0 ///-;;: ,<, 

2 

le Gy 
I 
I 
I

4 

(gy) Le sk 

6 

Le 
0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,q 

Sensitivitet St Skrymdensi tet 9 t lm 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1- 4 



BILAGA I~3
SE61MENTVÄRMELAGER VALLENTUNA 

UPPDRAG 1-104/86
GEOTEKNISK PROVTAGNING C. MAGNUSSON
LABORATORIERESULTAT PUNKT 3 DATUM 1986-11-24 

FÖRE RÖRLÄGGNING 
( UTANFÖR LAGRET) 86 0318 

IS 

r(f kPa (ored.) Vattenkvot w % m UNDER BOTTEN 
0 10 20 80 100 120 140 1600 hw----/4..,.,,~,.,.,-t,h=w~=-

2 gy Le 

4 (gy)Lesk 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

6 Le sk 

O 20 40 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Sensitivitet St Skrymdensitet 9 t/m3 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1-4 



BILAGA I:4
SEDIMENTVÄRMELAGER VALLENTUNA 

UPPDRAG 1-10/4/86
GEOTEKNISK PROVTAGNING 

C. MAGNUSSON
LABORATORIERESULTAT PUNKT 1 

DATUM 1986-11-24 

EFTER RÖRLÄGGNING 
EJ DRIFTFÄRDIGT 860318 

860709 
IS 

1f kPa ( ored. ) Vattenkvot w ¾ Org. halt¾ 
m UNDER BOTTEN 

0 10 20 60 80 100 120 140 160 180 200 0 10 
0 /1/E./// 

i . ~2 le Gy 0 -
I ~ 
I ~ I 

T 

l 

/ \ 
/-le Gy 

I 
l 
I4 le Gy 0 V-
I 
I 
.l / /(gy)Le 

,., /i 
1 v/

6 \J I I.V 
-Le 

8 0 20 40 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
Sensitivitet St Skrymdensitet 9 t/m 3 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1-4 
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BILAGA I; 5
SEDIMENTVÄRMELAGER VALLENTUNA 

UPPDRAG 1-104/86
GEOTEKNISK PROVTAGNING C. MAGNUSSON
LABORATORIERESULTAT PUNKT 2 

DATUM 1986-11-24 

EFTER RÖRLÄGGNING 
EJ DRIFTFÄRDIGT 870219 

IS 

r(f kPa (ored.) Vattenkvot w % 
m UNDER BOTTEN 

0 10 20 80 100 120 1L.O 
0 //( ;::,-lit 

2 

gyle 

(gy)Lesk 

6 

Lesk 
O 20 L.O 1,0 1,5 2,0 2,5 

3 
Sensitivitet St Skrymdensitet 9 t/m 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1-L. 



BILAGA I: 6 
SEOIMENTVÄRMELAGER VALLENTUNA 

UPPDRAG 1-104/86
GEOTEKNISK PROVTAGNING C. MAGNUSSON 
LABORATORIERESULTAT PUNKT 3 

DATUM 19-86-11-24 

EFTER RÖRLÄGGNING 
EJ DRIFTFÄRDIGT 860318 

'Lf k A::t (ored ) Vattenkvot w % 
m UNDER BOTTEN 0 10 20 80 100 120 140 160 

0 $:i=/# ✓,:;,.= 

2 gyle /\I/ 
_/

4 gylesk 
1 / v-\u 

Le 
)1/

6 

0 20 40 1•O 1 5 2 ,0 2 ,5 3 .o 3• 
Sensitivitet St Skrymdensitei 9 Um 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1-4 



BILAGA I: 7 ~--SEDIMENTVÄRMELAGER VALLENTUNA 
-UPPDRAG 1-104-/86

GEOTEKNISK PROVTAGNING 
C. MAGNUSSON

LABORATORIERESULTAT PUNKT 1 
DATUM 1987-02""'."19 

UNDER DRIFT 870219 

IS 

'Lf kPa (ored.) Vattenkvot w % Org. halt% 
m UNDER BOTTEN 

0 10 20 60 BO 100 120 140 160 0 10 
0 w=,-,r-

2 0 

le Gy -T 
I 
I /1/- " 

I 
4 

VI 
I II 

le Gy i' 
J. 

I Il6 

) 
I 
I 

'/
gyle-

0 20 40 0 5 1 O 1 5 2,0 2,5 3.0• • • 3 
Sensitivitet St Skrymdensitet 9 t/m 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1-4 



--BILAGA I: 8
SEDIMENTVÄRMELAGER VALLENTUNA 

UPPDRAG 1-104/86
GEOTEKNISK PROVTAGNING C.MAGNUS
LABORATORIERESULTAT PUNKT 2 DATUM 1987-02-19 

UNDER DRIFT 870219 

IS 

0 

1'..f kFb (ored.) 
O 10 20 

A-W=--✓o-1/~4?=.1=,1,=,::, 
BO 

Vattenkvot% 
100 120 140 160 

Org. halt% 
0 10 

2 

l, 

6 

leGy 

le Gy sk 

(gy) Le 

0 

0 20 40 
Sensitivitet St 

1.0 1.5 2,0 2,5 3.0 
Skrymdensitet 9 t/m3 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1-4 



BiLAGA I: 9 
SEDIMENTVÄRMELAGER VALLENTUNA ---

UPPDRAG 1-104/86 
GEOTEKNISK PROVTAGNING C. MAGNUSSON 
LABORATORIERERESULTAT PUNKT 3 DATUM 1987-02-19 

UNDER DRIFT 87 0219 

IS 

'lf kPa ( ored ) Vattenkvot w % 0rg.halt % 
m UNDER BOTTEN 

0 10 20 80 100 120 11+0 160 0 10
0 ///.1"/.,Y 

2 
0 

le Gy 
I\ 

\ L /_I 

:V/ 
gyle 

\ i 

'\ I 
6 

gyle 
\ )1

0 f+O 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
3

Sensitivitet St Skrymdensitet 9 t/m 

BETECKNINGAR SE SGF :s BETECKNINGS BLAD 1-f+ 



BILAGA I: 10SEDIMENTVÄRMELAGER VALLENTUNA 
UPPDRAG 1-10/418

GEOTEKNISK· PROVTAGNING 
C. MAG NUSSOf\

LABORATORIERESULTAT PUNKT 1 
DATUM 1988-07-Q 

UNDER DRIFT 88 0707 

Vy+ 7,21 

m UNDER 

0 

BOTTEN 'Lf kPa {ored.) 
0 10 20

,,,-,,/-=-,.,.,.....,,. ,.......,,w--==""' 
60 

Vaitenkvot w % 

80 100 120 140 160 

Org. halt% 
0 10 

2 

4 

6 

le Gy 

gy Le 

gy Le 

Sensitivitet St 
0,5 1,0 . 1,5 2,0 

Skrymdensitet 
2,5 3,0 

9 t /m3 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1-4 



BILAGA I: 11 
-SEDIMENTVÄRMELAGER VALLENTUNA 

UPPDRAG 1-104/8!
GEOTEKNISK PROVTAGNING C. MAGNUSSON 
LABORATORIERESULTAT PUNKT 2 

DATUM 1988-07-0'i 

UNDER DRIFT 880707 

V + 7,21 

0 
///;,:#/ 

'l'.f kPa (ored) 
0 10 20 

///Z-/// 

Vattenkvot % 
80 100 120 140 

0rg_ halt % 
0 10 

2 

4 

6 

le Gy 

le Gysk 

gy Le 
40 1.0 1,5 2,0 2.5 

.J 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1-4 



PILKUA J. • l.L.
SEDIMENTVARMELAGER VALLENTUNA 

UPPDRAG 1-104/86
GEOTEKNISK PROVTAGNING C, MAGNUSSON 
LABORATORIERESULTAT PUNKT 3 DATUM 19 88- 07-07 

UNDER ORI FT 88 07 07 

V + 7,21 

'Lf kPa (ored) Vattenkvot ¾ Org. halt ¾ 
O 10 20 BO 100 120 140 0 10

0 -,w-;;::-./.4'-::-_n-t-:/f'~ft~A'/ 

\.2 ·1 

le Gy-

'\ 
4 

gy Lesk 

6 

tJ tl,gyle \ 7 I ll 

0 20 40 1.0 1'.5 ~.o 2.5 
3

Sensitivitet St Skrymdensitet 9 t/m 

BETECKNINGAR SE SGF:s BETECKNINGSBLAD 1-4 



HÖJD I KOMMUNALT 

HÖJDSYSTEM 

(m) 

+8,00 
STOPP 

+7,00 

+6,00 DJUP UNDER 
BOTTEN 

+5,00 Om 

+4,00 -1 

+ 30I -2 

+200 -3 

+1,00 -4 
±0,00 -5 

-100I -6 

-2j)O 

0 10 

-I MÄTNING AVBRUTEN 

SLANGLÄGE 

AVSER 86 0318 
AVSER 87 0715 
AVSER 88 09 14 

E 
N 

~ 

~-------------l 

20 30 40 50 60 70 80 m 

REV. REVIDERINGEN AVSER 

$ STATENS GEOTEKNISKA 
·~ INSTITUT 

581 01 LINKÖPING 1 TEL. 013-11 51 00 

1----------.--------;
FÄLTARB. RITARB..:.,n, HANDLÄGGN. 

..;,,.,<., C. MAGNUSSON 
LINKÖPING 

UNGEFÄRLIGT BOTTENLÄGE 

DAT. SIGN. 

SEDI MENTVÄRMELAGER 
VALLENTUNA KOMMUN 

O •• 0 

NIVAMATNINGAR STRAK A 
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 

UPPDRAG RITN. NR REV. 

1-104/86 Bl L.II: 1 



-rf kPa (ored) 

.. 

~~/ ~18-
........ ........ ~- --- --- .....,,..._:---._ ---~ 

x__ ......... ......._ __ --- ~ - - _§_m_ _jJJJ--- -· _ 
16- - x,_;,5 m - ~..... - C:::::::::::: --

·,~~ -... ---- -;:::. - -- -.L- 7 ---- --l'("">,_~- -:--- ......._ :--...... ---- - - - -....,.<.:" ~ ·· ---!!)._., ___ 5m __ __ - --~ 
'\. ::::--:::--:::: N(__ 7 - _.-- )( - - -- - 7m - - - - - ----us-== 4c.14- , n ""'='-- - _ rn ~----~- --=--- - :-1 - - m ~ ' ·-------- - - - - - - - - - === - ----- - 7 --=-=-=---- - - - - - ~ 

"-, --~~------3m-. ~==~? -----~ -__ a:m:-.· ~ _7 -~ - - ·if
12-

~-::_-~ - ~ ~ - •--= ~ - --- - -- --- --- --- 3m -- X 
-,---- ......_-=.... - --- --- ---::::.:.:=::::-=: :110- ' ~ - - - -··-=-X::: - - - ;;,.,--

__3 m____...,\:_" - - --- / ---- - ---- :;:::..----- 3m 
- ~~-- / -~------ 3m8 '', _.,.,,,,.,,,.,,,,. ,,,.,,,,. ---------~------~ 

6- ' ~./"" ,,,.,,,,.,,,.,,,,. / 

4- ~ 

2-
MÄTNING 1 MÄTNING 2 MÄTNING 3 MÄTNING 4 

o-1-----------------------------------------1----------------------ll-
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 013 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 8 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 TID 

OSTORDA 

-1- 19881986 1987 1987FÖRHÅLL.-- 1985 1986
-1- -1-

~ it ~ 
START KLART START PROV-START LADDNING 
SLANGLÄGGN SLANGLÄGGN DRIFT 

PUNKT 1 
PUNKT 2 
PUNKT 3 

REV. REVIDERINGEN AVSER DAT. SIGN. 

SEDIMENT VÄRMELAGER
• STATENS GEOTEKNISKA 

VALLENTUNA KOMMUN:Jd INSTITUT 
• • • • 0 

FORANDRING I SKJUVHALL-
1___ss-r-1-01_L_•N-KÖ_P.....•N_G_1_T_EL_.0_13_-1_1s_1_00--1 FASTHET (VINGBQRRNING) 
FÄLTARB. IRr~:r ItMAGGNUSSON GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 
LINKÖPING SKALA UPPDRAG BILAGA REV. 

1-104/86 I: 13 
\ I I 



-I 

HÖJD I KOMMUNALT 
HÖJDSYSTEM 

( m} 
+ 8,00 

SLANG 
+ 7,00 

+ 6,00 

+ 5,00 
Om ///3;///y '7 

+ 4,.00 
-1 

+ 3,00 
-2 ~ -= -

+ 2,00 
-3 

+ 1,00 --= tf-4 
± 0,00 

-5 
- 1,00-

-6 
- 2 00 

1 

-7 

0~_~1~0-~2~0~_~40~_~4~0_ ____:5~0~_6~0~_7mr-__oor-__9,0__1100__111_0_---,120m 

~ MÄTNING AVBRUTEN 

SLANGLÄGE 

AVSER 1985-09-18 

AVSER 1986- 03-18 REV. REVIDERINGEN AVSER DAT. SIGN. 

AVSER 1987- 02-20 SEOIMENTVÄRMELAGER
AVSER 1988-09-14 • STATENS GEOTEKNISKA VALLENTUNA KOMMUN

'~ INSTITUT 

L---~s-a1_0_1_uN_K_ö_P1N_G_1_T_eL_._01_3_1_1_s1_0--io NI VÅMÄTN INGAR STRÅK B 
FÄLTARB. ArTARB. HANDLÄGGN. GEOTEKNISK UNDERSÖKNING d.f C. MAG SS N 
LINKÖPING SKALA H=1: 100 UPPDRAG RITN. NR REV. 

L:::1:5001-104/86 BIL.Il :2 . 
\/ I\ 



HÖJD I KOMMUNALT 
HÖJDSYSTEM 

(m) 
+8,00 

+ 7,00 
DJUP UNDER 

+6,00 BOTTEN UNGEFÄRLIGT BOTTENLÄGE 
Om+5,00 ///::= 1//5-//13 ///3 ///!:? ///~/,//:!3/4 

- 1+400I 

-2+300I 

-3+2,00 

-4+1,00 E 

-5±0,00 

-100 -6 
I 

-2,00 

-300I 

0 10 20 30 50 60 70 80 90 m 

--I MÄTNING AVBRUTEN 

SLANGLAGE 
REV. REVIDERINGEN AVSER DAT. SIGN.

AVSER 85 09 18 
----- AVSER 87 07 15 SEDI M ENTVARMELAGER • STATENS GEOTEKNISKA 
- - AVSER 8809 14 '.J:j INSTITUT VALLENTUNA KOMMUN 

581 01 LINKÖPING i TEL 013-11 51 00 

NIVÅMÄTNINGAR STRÅK c* 
FÄLTARB. RITARB. HANDLÄGGN. GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ltSE ÄV.BIL.II:L. $'~. C. MAGNUSSON 
LINKÖPING UPPDRAG RITN. NR REV. 

L=1~ 1-104/86 Bl L.II: 3 
\ I I\ 



--

-----

HÖJD I KOMMUNALT 
HÖJDSYSTEM 

{ m) 
+8,00-

+7, 00- DJUP UNDER 
BOTTEN 

+6,00- UNGEFÄRLIGT BOTTENLÄGE 
om- ///?///'~ \+5,00-

-1 -
~, \ 

E+4,00- \\ \, Q\\ -- -........ ------2 -
+3,00- \ \ ---......... 

(Y) 

\ \ ....._ ______________ -i\. __ ........_ 

+2,00-
E 

-3 -
\ ----- .........-4 -

+100- \ --, 
\. "\ - - - ___J

' \ ------ ···1-5 - '--- -------
±0,00- ---- ,_.,. E 

-6 - -..__ --. ------~ - co 
-100-I - - - - - - - - -- - - - - -;

-7 -
-2 

I I l I I l I l I I I 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m 

--I MÄTNING AVBRUTEN 

SLANG LÄGE 
REV. REVIDERINGEN AVSER DAT. SIGN.AVSER 1986 03 18 

SEDIMENTVÄRMELAGER~ STATENS GEOTEKNISKA 
VALLFNTUNA KOMMUN'jJ INSTITUT 

AVSER EJ SAMMA STRÅK SOM BIL. II: 3 
581 01 LINKÖPING 1 TEL. 013-11 51 00 

NIVÅMÄTNINGAR STRÅK c* 
1-F-ÄL-TA-RB-.--,1-R-ITA_R_B_---,r-H-AN-=--DLÄ~.-::--:GG::-:-:-N_---, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING j:.SEÄV. BIL.II:3 

d.2. C. PALMGREN 
LINKÖPING SKALA H=1: 100 UPPDRAG RITN. NR REV. 

· L=1 :9))1-104/86 BIL. II:4 
\I I\ 



HOJD I KOMMUNALT 
HÖJDSYSTEM 

(m) 

+800, 
DJUP UNDER 

+7,00 BOTTEN 

+6,00 Om 

+5,00 -1 

+4,00 -2 

+3,00 -3 

+2,00 -4 

+1,00 -5 

±0,00 -6 

-100
' 

=-=:-=:-=-=-==-==-=-=-=---=-==-=--=-=-= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----"'' -'- ' "-. ........ ',
~~-~~~~~--------------_,;__--------:-:-:-~~UNGEFÄRLIGT
///.f!f/#.7//I ///~ 1//~ BOTTEN LÄGE 

E 
N 
N 

-- ------I 

-::----r- - - - - - - - - - - -t 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m 

---i MÄTNING AVBRUTEN ( MÄTKROPPEN GICK EJ ATT FÖRA IN LÄNGRE PGA FRIKTION MOT SLANGVÄGGEN ) 

SLANGLAGE 

AVSER 85 09 20 
AVSER 86 03 18 REV. REVIDERINGEN AVSER DAT. SIGN. 

AVSER 87 07 15 
SEDIMENTVARMELAGERAVSER 88 09 14 • STATENS GEOTEKNISKA 
VALLENTUNA KOMMUN'~ INSTITUT 

1-----s~s1_o_'l_u_NK_ö_Pl-NG_1_Te_L._0_1J_-11_s_1_oo~ N I VÅ MÄTN I N G STRÅK D 
FÄLTARB. RITARB. HANDLÄGGN. GEOTEKNISK UNDERSÖKNING d!t. C. MAGNUSSON 
LINKÖPING SKALA H=1:100 UPPDRAG RITN. NR REV. 

L=1 :50 1-104/86 Bl L.II! 5 
\ I I\ 



HÖJD I KOMMUNALT 
HOJDSYSTEM 

( m) 
+ 8,00 

+ 7,0Q 

+ 6,00 Om 

+ 5,00 -1 

+4,00 -2 

+ 3,00 -3 
+ 2,00 -4 
+ 1,00 -5 

:! 0,00 -6 

-100I 

///:!if///i: ///3///.i=/// 

0 

--i -MÄTNING AVBRUTEN 

SLANGLAGE 

AVSER 1985 09 20 

AVSER 1987 07 15 
AVSER 1988 09 14 

\/ 

-E 

10 20 30 40 50 60 70 80m 

REV. REVIDERINGEN AVSER DAT. SIGN. 

SEDIMENTVÄRMELAGER~ STATENS GEOTEKNISKA 
VALLENTUNA KOMMUN'~ INSTITUT 

---s---.a1_0_1L_1N_K_öP......1N_G_1_T_EL_._01_3_1_1_s1_0---10 NIVÅMÄTN I N G AR STRÅ K E 
FÄLTARB. RITARB. •/4> HANDLÄGGN. GEOTEKNISK UNDERSÖKNINGe-7.J-.- C. MAGNUSSON 
LINKÖPING SKALAH=1: 100 UPPDRAG RITN. NR REV. 

· L=1:500 1-104/86 BILJii6 · 
I\ 


	DOC
	DOC001
	DOC002
	DOC003
	DOC004
	DOC005
	DOC006
	DOC007+8
	DOC009


 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 18.898 x 11.732 inches / 480.0 x 298.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Layout: rows 1 down, columns 2 across
     Align: centre
     Bleed handling: Use trim box
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20180702084322
       844.7244
       Blank
       1360.6299
          

     Wide
     928
     274
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





