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Ingeniørgeologi Inga Sørensen Hent PDF Ingeniørgeologien omfatter det spændende krydsfelt mellem

geologi og geoteknik under jordens overflade. Forud for bygge- og anlægsprojekter undersøges områdets
terrænforhold, grundvandsforekomster og jordlag ved hjælp af boringer og andre metoder. Det skal fastslå
typer af jordarter og deres tekniske egenskaber til brug for bl.a. fundering.Et væsentligt sigte med lærebogen

er at gøre læseren i stand til at tolke et område og dermed vurdere de forventede jordarter og
grundvandsforhold på en given lokalitet. Fremgangsmåden ved tolkning er illustreret ved gode eksempler.

Her er der gjort flittig brug af de geologiske arkiver, kort og boredata, som i dag er tilgængelige via
internettet. Dette gør Ingeniørgeologi unik på markedet.Lærebogen giver en grundig indføring i Danmarks
geologi med emner som danske jordarter, vandet i jorden, boringer og indvinding og lagring af varme. En
introduktion til den overordnede geologiske udvikling leder videre til et centralt element i midten af bogen:
En detaljeret, systematisk gennemgang af de sidste 100 mio. års fem tidsperioder repræsenteret i de øvre
jordlag med fokus på processer, kendetegn, udbredelse, geotekniske forhold og råstoffer.Målgruppen er
primært ingeniørstuderende på bygningsingeniøruddannelserne. Derudover henvender bogen sig til

forsyningsingeniører, brøndborere, bygge- og anlægsfolk og andre, der har behov for at vide noget om vandet
i jorden, boringer, data og kort samt jordarter og deres forekomst i Danmark.Bogen er rigt illustreret og
rummer spørgsmål til selvevaluering som afrunding på kapitlerne. Overskuelige tabeller samler de
væsentligste informationer. I appendiks findes en oversigt over mineralerne i de danske jordarter, en
beskrivelse af den pladetektoniske model samt en udførlig vejledning til, hvordan man foretager en

boreprøvebeskrivelse i praksis.
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