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BERGKUNSKAP OCH INGENJÖRSGEOLOGI
Rock Characteristics and Engineering Geology

VTG101

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Gerhard Barmen, Teknisk
geologi. Förkunskapskrav: VTG011 Teknisk geologi. Rekommenderade förkunskaper:
VVR150 Vatten och miljö samt aktivt deltagande i VVB055 Anläggningsteknik.
Prestationsbedömning: Skriftlig begreppsdugga samt skriftlig och muntlig
projektredovisning. Dessutom krävs närvaro vid obligatoriska fältövningar. Slutbetyg sätts
som ett medelvärde utifrån betyg på begreppsdugga och projektredovisning och avrundas
nedåt till närmaste heltal. Övrigt: Kursen överlappar VTG100 och är främst avsedd för de
som följt inriktningen Byggnader och byggnadsverk i V3. Kursen avslutas efter sex veckor
av ht2.
Mål
Genom kursen skall:
Kunskapsmål
●

●

●

studenten uppnå grundläggande kunskaper om ingenjörsgeologi som stöd för att
hantera infrastruktur- och byggprojekt på ett sätt som beaktar människors behov och
samhällets övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle med avseende på
kretslopp i naturen, resurshushållning och livscykelekonomi,
studenten uppnå grundläggande kunskap om bergs uppbyggnad och strukturella
egenskaper samt om hur svaghetszoner i berg kan påverka orientering av och form hos
exempelvis tunnlar, broar och bergrum,
studenten översiktligt känna till ingenjörsgeologiskt inriktad fältundersökningsmetodik,

Färdighetsmål
●

studenten få träning i att förstå och presentera ingenjörsgeologiskt relaterat
utredningsmaterial,

Attitydmål
●

studenten inse behovet av tydlig problemformulering, upprättande av förslagsalternativ
och konsekvensanalys vid problemställningar med ingenjörsgeologisk anknytning,

Innehåll
Under kursen finns ett relativt stort mått av lärarledda föreläsningar, övningar,
kartövningar och fältövningar. Denna del avslutas med en begreppsdugga efter cirka fyra

veckors studier. Under den första veckan av kursen påbörjas också ett arbete med ett
tillämpningsprojekt kring upprättandet av en ingenjörsgeologisk förväntningsmodell.
Arbetet bedrivs individuellt. Kursen avslutas med en skriftlig och muntlig
projektredovisning.
Ämnesinnehållet kommer att fokuseras på följande delar:
●

●

●

●

●

Bergkunskap. Grundläggande berggrundsgeologi med tonvikten på bergartsbildning
och därtill relaterade bergmekaniska egenskaper. Särskild tonvikt läggs på bergmassans
egenskaper och hur den påverkar bergbyggnaden. De geologiska avsnitten omfattar såväl
urberg som sedimentärt berg med referens till utlandsmiljöer. De speciella problem som
är knutna till vittring och leromvandling berörs också.
Strukturgeologi och tektonik. Bergmassans strukturella egenskaper i makro- och
mikroskala med särskild tonvikt på makrostrukturer såsom sprickor, krosszoner och
veckdeformation.
Jordartstyper och jordlagerföljder samt grundvattens förekomst, bildning och
egenskaper. Vidareutveckling av innehållet i Teknisk geologikursen.
Förundersökning och fältundersökningsmetodik. Upprättande av geologisk
förväntningsmodell och successiv förfining av en sådan. Arkivstudier: kartor, flygbilder
och tidigare undersökningar. Geologisk rekognoscering/fältbesiktning. Geofysiska
metoder och geofysisk fältundersökning. Sondering, borrning och provtagning.
Sammanställning av data, utvärdering och syntes. Rapportering.
Miljökonsekvensbeskrivning. Vad är syftet och vad skall vara med? Varför ser
miljökonsekvensbeskrivningar så olika ut? Relation till andra konsekvensbeskrivningar.
Vidareutveckling av innehållet i Vatten och miljökursen.
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