
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
1. redogöra för jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning
2. beräkna spänningstillstånd i jord
3. redogöra för olika jordars deformations- och hållfasthetsegenskaper
4. beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord
5. utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck
6. förstå orsaker till stabilitetsproblem i slänter 
7. tillämpa gällande normer för geokonstruktioner 
8. verifiera vanligt förekommande geokonstruktioner med avseende på bärighet och
deformation
9. redogöra för pålars verkningssätt.

Kursens innehåll Jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning samt geomodeller
Jordens materialegenskaper för dimensionering
Inom jordmekaniken behandlas: brottyper, spänningar, sättningar, bärighet, jordtryck och
släntstabilitet

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=BYG324&revisionId=4562&lang=sv


Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Verifiering av geokonstruktioner enligt gällande bestämmelser

Undervisning Föreläsningar, räkneövningar och laborationer
 

Förkunskaper Byggnadskonstruktion 2  7,5 hp, Byggnadsmaterial och byggnadsteknik 7,5 hp och
Byggnadsfysik 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig hemtentamen, skriftlig tentamen, laborationer, exkursion, inlämningsuppgifter och
fältundersökningar

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0030   Skriftliga hemtentamina 1 hp Betyg: UG

0040   Laborationer 1 hp Betyg: UG

0050   Exkursion 0,5 hp Betyg: UG

0060   Inlämningsuppgifter 2 hp Betyg: UG

0070   Fältundersökningar 0,5 hp Betyg: UG

0080   Skriftlig tentamen/tentamina 2,5 hp Betyg: AF


