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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1.
Beskriva geoteknikens arbetsfält och problemområden
2.
Beskriva jordens uppbyggnad och geologiska utveckling
3.
Redogöra för hur tidigare och pågående geologiska och hydrogeologiska processer
inverkar på landskapets utveckling och markens långsiktigt uthålliga användning
4.
Redogöra för olika jord-och bergmaterials tekniska egenskaper (deformation och
hållfasthet) och identifiera de vanligaste bergartsbildande mineralerna
5.
Beskriva och förklara grundläggande begrepp i jordmaterialläran såsom densitet,
tunghet, mått på porvolym och vatteninnehåll
6.
Beskriva översiktligt hur geotekniska säkerhetsfrågor påverkar
samhällsbyggnadsprocessen
7.
Redogöra för grundvattenverksamhet samt sanering av förorenade områden
8.
Diskutera aspekter på omgivningspåverkan och miljökonsekvenser av
anläggningsverksamhet
9.
Tolka geologiska kartor och dra slutsatser av dessa
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik D.
(Områdesbehörighet 8 / A8)
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
•
Skriftlig individuell tentamen
•
Laboration i grupp
•
Skriftlig grupptentamen
•
Fältstudie i grupp
•
Projektarbete i grupp
Övriga föreskrifter
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KURSENS INNEHÅLL
Kurskod: GGT100
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Earth Science and Geotechnology, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursinnehåll:
•
Jordens uppbyggnad och sammansättning, processer som styr och påverkar jordens
geologiska utveckling och hur dessa påverkar den fysiska miljön
•
Sveriges geologi och vanligast förekommande mineral-, berg- och jordarter och deras
fördelning
•
Berg- och jordartsbildande processer och deras uppbyggnad, indelning och
benämning
•
Deformations-, tjäl- och hållfasthetsegenskaper hos jordarter, bl a släntinstabilitet,
spänningstillstånd, deformation och sättning
•
Geotekniska undersökningsmetoder samt deras tillämpningar i
samhällsbyggnadsprocessen
•
Geotekniska undersökningsmetoder samt deras tillämpningar i
samhällsbyggnadsprocessen
•
Geovetenskapens och geoteknikens roll inom samhällsbyggnadsprocessen, främst
inom bygg och anläggning
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