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ANMÄRKNING

Tolkad bergnivå är gjord utifrån utförda

slagsonderingar och erhållna stopp kan vara mot

antingen berg, block eller mycket fast lagrad morän.

TECKENFÖRKLARING SEKTION

Id-nummer för borrhål

HÄNVISNINGAR

För med detaljerad förklaring hänvisas till SGF/BGS

Beteckningssystem som återfinns på www.sgf.net

(Publikationer → SGF/BGS Beteckningssystem)

Tolkad jordlagergräns

Tolkad bergnivå

Markyta

STOPPKODER

Block eller berg

Sondering avslutad utan att stopp erhållits

Sonden kan ej neddrivas ytter-
ligare enligt normalt förfarande

Berg

Sten eller block

FÖRKORTNINGAR AV JORDARTER

Le Lera
Si Silt
Sa Sand
Saf Finsand
Gr Grus
St Sten
Bl Block

Mn Morän

B Berg
T Torv
Dy Dy
Gy Gyttja
Mu Mulljord
Vx Växtdelar

FÖRKORTNINGAR BORRMETOD
Slb Slagsondering
Tr Trycksondering
Skr Skruvprovtagning

SWECO INFRASTRUCTURE AB
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