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Inledning 
Detta beteckningssystem är framtaget i samarbete mellan Svenska Geotekniska 
Föreningen (SGF) och Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS). Beteckningssystemet ger 
riktlinjer för geoteknisk, geologisk och miljöteknisk redovisning i plan och i sektion. 
Systemet omfattar redovisning av undersökningar, tolkade grundförhållanden, 
grundkonstruktioner samt olika former av förstärkningsåtgärder. 

Beteckningssystemet vänder sig till 

• de som utför geotekniska utredningar (fältpersonal, handläggare, laboratoriepersonal, 
rit- och CAD-personal) 

• beställare av geotekniska utredningar och mark- och grundläggningsarbeten 

• entreprenörer för mark- och grundläggningsarbeten 

• övriga som kommer i kontakt med någon form av geoteknisk redovisning 

Giltighet 

Detta beteckningssystem, Version 2001:2, gäller från 2001-01-01 och därmed upphör 
samtliga tidigare av SGF utgivna beteckningsblad att gälla.  

För att beteckningarna i detta system skall gälla måste hänvisning till SGF/BGS 
beteckningssystem med aktuell version åberopas i aktuella dokument. 

Struktur 

Beteckningssystemet har jämfört med tidigare beteckningsblad utökats med nya 
geotekniska, ingenjörsgeologiska och miljötekniska undersökningsmetoder. Dessutom 
ingår redovisning av grundkonstruktioner och förstärkningsåtgärder. 

Beteckningssystemet är indelat med avsikt att följa normal arbetsgång från projektering 
till produktion, dvs redovisning av: 

• Undersökningar 

• Tolkning av grundförhållanden från undersökningsresultat 

• Grundläggningsmetod och förstärkningsåtgärder 

• Grundläggning och förstärkning 
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Förutom de olika symbolerna, redovisning av sonderingar och andra undersökningar, 
raster för grundläggningsmetoder och förstärkningsåtgärder etc, redovisar beteck-
ningssystemet tillhörande beskrivningskoder och attribut enligt SGF:s ”Dataformat  
för överföring av data från geotekniska undersökningar” (Rekommenderad 
standard 1994-10-12).  

SGF:s överföringsformat tillämpas normalt för fältminnesregistrering. Det ger även 
möjligheter till neutral överföring av geoteknisk information mellan olika 
programsystem. 

Det är möjligt att utnyttja SGF/BGS beteckningssystem för att "plocka" önskade 
textavsnitt och symboler, som är relevanta för aktuell redovisning. 

 

Tillgänglighet 

Beteckningssystemet är tillgängligt via SGF:s hemsida på Internet med adressen 
www.sgf.net. Användare kan hämta hela eller delar av beteckningssystemet för egen 
användning. En vägledning för användning kan hämtas på startsidan för 
beteckningssystemet. 

En pappersversion kan beställas från SGF sekretariat, 581 93 Linköping. 

 

SVENSKA GEOTEKNISKA FÖRENINGEN BYGGNADSGEOLOGISKA 
SÄLLSKAPET 
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Redovisning i plan 
Allmänt 

Undersökningspunktens läge anges med en cirkel med en diameter av 3 mm med  
centrum i undersökningspunkten. Cirkeln kan sedan byggas på med attribut, t ex streck, 
cirklar och skrafferingar. Attributen anger vilken typ av sondering, provtagning och 
mätning som utförts. 

Exempelvis betyder en ofylld 3 mm cirkel att en ”enkel sondering” utförts, t ex en 
sticksondering utan angivande av sonderingsmotstånd. Om den undre cirkelhalvan är 
fylld innebär detta att statisk sondering utförts, t ex viktsondering. Ifylld övre cirkel- 
halva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering.  
Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt 
streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden  
normenligt stopp eller om sondering utförts i berg. 

En yttre omgivande 5 mm cirkel lagd över en 3 mm cirkel anger att provtagning av jord 
utförts. Fylld övre respektive undre cirkelhalva anger om provtagningen är störd eller 
ostörd, d v s taget med t ex skruvborr respektive taget med kolvprovtagare. 

Cirkeln (3 mm) avser undersökning i jord. Ett lodrätt streck ovan cirkeln anger någon 
form av hydrogeologisk mätning. Ett lodrätt streck under cirkeln anger att stopp erhållits 
vid sondering eller att sondering utförts i eller till förmodat berg.  

Intill undersökningspunkten anges identitetsnummer. Till vänster om punkten anges  
markytans nivå eller annan referensnivå. 

Lutande borrhål, vilket är vanligt vid långa undersökningshål i berg, anges med ett streck 
som utgör borrhålets planprojektion. Ibland kompletteras information med uppgifter om 
lutning, längd och riktning. 
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Sondering 

Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel 
sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller 
slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd) 
 
Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord 
(t ex vikt- och trycksondering) 
 
CPT-sondering 
 
Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex 
hejarsondering) 

Tillägg för djup- och bergbestämning 

Sondering avslutad utan att stopp erhållits 

Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt 
förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare 

Sondering till förmodat berg 

Sondering mindre än 3 m i förmodat berg 

Sondering minst 3 m i förmodat berg 

Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax 

Kärnborrning minst 3 m i förmodat berg 

Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge 
redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges. 
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Provtagning 
 

 

 

Störd provtagning 
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets 
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare) 
 

Ostörd provtagning 
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kärnprovtagare) 
 

Provgrop. Större provgrop redovisas skalenligt. 
 
Ytlig provtagning i berg/knackprov. 
Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med 
bokstavsförkortningar enligt följande: 

T = annan teknisk analys  
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys 
C = kemisk analys 
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Hydrogelogiska undersökningar 
 

Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål 
 
Grundvattennivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system 
 
Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system 

Avslutad observation 
 
Portrycksmätning 
 
Provpumpning eller infiltrationsförsök 
 
Vattenförlustmätning i berg 

Brunn (grävd, sprängd eller borrad) 
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Redovisning i sektion 
Sondering 

Allmänt 

Resultat från sondering redovisas vid sidan av sonderingsstapeln. Denna utgörs av 
dubbla vertikala linjer och motsvarar sonderingshålets längd. Över stapeln anges 
undersökningspunktens identitet, mätningsklass enligt SGF:s Fälthandbok (SGF 
Rapport 1:96)i förekommande fall utrustningsklass, markytans nivå samt utförda 
undersökningar i kronologisk ordning. Vid sidan av stapeln redovisas resultat från 
sondering, in situ-försök och laboratorieanalyser. Dessa uppgifter kompletterar uppgift 
om nivå respektive metod. 

Vid sondering registreras neddrivningsmotståndet som ett mått på jordens fasthet. 
Motståndet kan mätas som t ex antal vridna halvvarv för neddrivning (hv/0,2 m, 
viktsondering), antal slag för neddrivning (sl/0,2 m, hejarsondering), tidsåtgång för 
neddrivning (sek/0,2 m, slagsondering) eller med angivande av spetsmotstånd, 
mantelfriktion och portryck (CPT-sondering). Neddrivningsmotståndet anges vid 
sonderingsstapeln med olika typer av stapeldiagram eller kontinuerliga diagram.  

Vid sticksondering registreras vanligtvis inte neddrivningsmotståndet. Även 
slagsondering och jord-bergsondering kan utföras utan registrering av 
neddrivningsmotstånd. 

Sonderingsstapelns avslut anger erhållen typ av stopp och är kopplad till plansymbolen.  

Angiven kod i följande stycken, t ex kod HM=91, avser kod enligt SGF:s ”Dataformat 
för överföring av data från geotekniska undersökningar”. 

 

Påbörjande av sondering med förborrning 

 

Förborrningsdjupet anges med vidgad stapel 
enligt figuren. 
Metod för förborrning och borrdiameter anges, t 
ex ODEX-borrning. 

 

ODEX
Ø76
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Beteckningar i sonderingsstapel 

I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande. 

 
 
Fritt vatten (kod 81) 
 
 
Fyllningsjord (kod 30) 
 
 
Torv (kod 83) 
 
 
Torrskorpelera (kod 31) 
 
 
Lera och kohesionsjord  
(kod 37) 
 
Siltjord (kod 82) 
 
 
Sandjord (kod 38) 
 
 
|X| (icke bedömd jordart) 
(kod 36) 

 
 

 
 

 
 
Grusig jord (kod 39) 
 
Stenig jord och blockjord  
(kod 40) 
 
Friktionsjord, allmänt  
(kod 32, kod 33-35, 37) 
 
Moränjordar, exkl lermorän 
(kod 84) 
 
Genomborrat block eller 
sten (kod 41) 
 
Lermorän (kod 85) 
 
Bergyta (kod 94) 
 
 
Sondering i berg 
 
 
Sondering i berg avslutad 
(kod 95) 

 
 

|X|

 

 

Utdrag ur SGF och BGS beteckningssystem: 



Redovisning i sektion  

   SGF/BGS Beteckningssystem  16 
Version  2001:2 

 

Avslutning av sondering  

Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol.  
 

  

Sonderingen avslutad 
utan att stopp erhållits  
(kod 90) 
 
 
Sonden kan ej 
neddrivas  
ytterligare enligt för 
metoden normalt 
förfarande (kod 91)  
 
Stopp mot sten eller 
block (kod 92) 

 

 
 

Block eller berg (kod 
93) 
 
 
 
Stopp mot förmodat 
berg 
(kod 94) 
 
 
Jord-bergsondering. 

Sondering i förmodat 
berg (kod 95). Vid 3 m 
eller längre borrlängd i 
berg redovisas undre 
plansymbol annars 
övre 
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Viktsondering 

Grundsymbol i plan: 

(kod HM=01)  

 

Neddrivningsmotståndet registreras som belastning i kN utan eller med samtidig 
vridning. 

Motståndet vid självsjunkning anges med belastning i kN för markerade intervall. Vid 
vridning av sonden avsätts antal halvvarv (hv/0,2 m) vid intervallets undre gräns. 
Skrafferat intervall och "sl" anger att sonden drivits ned med slag.  

Tecken till vänster om stapeln anger stopp mot lokala hinder, nederst sten, block eller 
berg, överst annat hinder (t ex virke). Sonderingsförsök har utförts till angivna nivåer. 
Bedömda jordarter i samband med sonderingen kan anges i borrstapeln. 

 
 
 
 
 
 
Vim      använd metod  
+2,0      utgångsnivå för sondering  
N4335  hålets identitet (samma som i  
             plan)  
0,50      belastning i kN  
63         exempel på de fall då antalet halvvarv ej  
             ryms inom angiven skala. 
 
 
 
 
 
 
 
Plansymbol i exemplet: 

 

 

Vim +2.0

10 20 30 40 50
hv/0.20m

63

1.00

0.75

0.50

0.75

1.00

sl

RÖTTER

N4335

 

+2.0

N4335
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Slagsondering med registrering 

 

Grundsymbol i plan:  

(kod HM=10)                             

 

Motstånd anges som tid för neddrivning per djupintervall 
(sek/0,2 m) och redovisas i stapeldiagram. 

Jordarter, bedömda i samband med sondering, kan anges i 
borrstapeln. 

Siffrorna till höger om diagram för neddrivningsmotståndet 
anger antal sek/0,2 m neddrivning i de fall de överskrider 
angiven skala. 

80/5 innebär att 80 sekunder erfordrats för att driva sonden 5 
cm (innan stopp erhållits). 

Maskintyp och stångdiameter bör anges. 

 
 
Plansymbol i exemplet: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slagsondering utan registrering 
 

Grundsymbol i plan:  

(kod HM=11)  

 

 

+5.1

N6220

 

 Slb +7.5

23
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Jord-bergsondering  

 

Grundsymbol i plan:  

(kod HM=12) 
 
 
 

Allmänt 

Jb-sondering kan utföras i tre olika klasser benämnda Jb-1, Jb-2 och Jb-3.  
 
 

Jb-1  

Motståndet anges som tid för neddrivning per djupintervall (sek/0,2 m) och redovisas 
som blockdiagram med tjocka vertikallinjer. Plansymbolen anger registrering vid 
borrning i jord samt att mer än 3 m borrats i förmodat berg. Borrning i berg redovisas 
med enkel vertikallinje. Genomborrat block anges, se exempel. Använd maskintyp anges 
om flera olika typer använts i samma projekt. 
  
Noteringar till vänster om borrstapelns nedre del mellan nivåmarkeringar: 

 

 

 
 
 
+ Ej märkbara sprickor, jämn sjunkning 
0 Sprickigt berg, märkbara sprickor 
- Mycket sprickigt berg, svårigheter att 
 vrida 
-- Öppen eller fylld spricka, fri  
 sjunkning 
ib Förekomst av sprickor har ej  
 bedömts 
ir  Anger att registrering ej skett 
Jb1 Utförandeklass 
 

Plansymbol i exemplet:  

 

 

 

+5.5

N6013
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Jb-2 

Grundsymbol i plan:  
(kod HM=12, alternativt 60) 

 

Mätning och redovisning skall göras av följande parametrar: 
-  Djup 
-  Borrmotstånd eller sjunkhastighet 
-  Matningskraft 
-  Hammartryck 
-  Rotationstryck (tryck på vridmotorn) 

Redovisning utföres enligt exempel nedan. 

OBS! Figuren ej skalenlig 

 

 

Plansymbol i exemplet: 

 

Jb2 +23.1

2754

50 100
s/0.20m

100 200
mm/s

2 4 6
Matningskraft kN

50 100
Varvtal rpm

10 20
Tryck på hammare Mpa

2.5 5.0
Tryck på motor Mpa 

2754

+23.1
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Jb-3 

Grundsymbol i plan:  

(kod HM=12, alternativt 80) 

 
Mätning och redovisning skall göras av följande parametrar: 

-  Djup 

-  Borrmotstånd eller sjunkningshastighet 

-  Matningskraft 

-  Rotationshastighet 

-  Hammartryck 

-  Rotationstryck (tryck på vridmotorn) 

- Spolmediatryck 

-  Spolmediaflöde  

 
Redovisning skall utföras enligt exempel nedan. 

Jb3 +10.0

9801

50 100
s/0.20m

50 100
mm/s

2 4 6
Matningskraft kN

50 100
Varvtal rpm

1 2
Spoltryck MPa

50 100
Spolflöde l/min

5 10 15
Tryck på hammare Mpa

2.5 5.0 7.5
Tryck på motor Mpa

 

OBS! Figuren ej skalenlig 

 

Plansymbol i exemplet:  
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Provtagning 

Allmänt 

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel respektive text till vänster om 
sonderingsstapeln. Stapelns längd motsvarar neddrivningsdjupet och redovisas 
skalenligt. Över stapeln anges undersökningspunktens identitet. Över stapeln till höger 
anges markytans nivå. Över stapeln till vänster anges utförda undersökningar i den 
ordning de utförts. Fylld stapeldel anger ostört prov, skrafferad stapeldel anger stört 
prov. Jordarter angivna  vid horisontellt streck markerar centrum av prov undersökt i 
laboratorium. Jordartsbenämning som anges vid sonderingsstapeln är fältpersonalens 
bedömning vid sonderingen. Generellt används laboratoriepersonalens 
jordartsbedömning vid sondering. 

Resultat från laboratoriebestämningar av vattenkvot, densitet, förkonsolidering etc  
redovisas på diagram placerade intill sonderingsstapeln.  

Benämning på berg och jord anges enligt bilaga 1. Exempelvis innebär (si)Lesaf  ”något 
siltig lera med finsandskikt”. Tilläggsord är placerade före huvudord och så att den 
kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet. 
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, (f, m, och g), t ex Saf 
= finsand.  
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Provtagning av jord 

 

Störd provtagning, grundsymbol i plan: 
(kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34) 

Ostörd provtagning, grundsymbol i plan: 
(kod HM = 25, 28, 29, 30) 

 

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln.  
Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med 
förkortning till vänster om redovisningsstapel.  xx anger förlorat prov. 
I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk), 
vattenkvoter (naturlig wN, flytgräns wL) och skrymdensitet (ρ). Förkonsolideringstryck  
(σ'c) och kompressionsmodul ML, bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRS-
försök. 

Skr

Let

Le

Kv(StI)

CRS  Le

CRS  Le

CRS  siLe

Sa

XX

0

0

10

20

20

40

30

60

40

80

40

1.0

60

1.5

80

2.0

f kPa (oreducerad) Vattenkvot w %

Sensitivitet St Skrymdensitet    t/m3

K

M  (kPa)
0 1000 2000 3000

Förkonsolidering (   )
80604020
c

L

Konförsök 

Skjuvhållfasthet (    ) enligt:f

Sensitivitet (S  ) enligt:t

Konförsök 

Vattenkvot och densitet (w)

Naturlig vattenkvot

Konflytgräns

Skrymdensitet 

(  )

 

 

Plansymbol i exemplet:  
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