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A M E R IK A N SK  O CH  SVENSK 

JO RD K LA SSIFIK A T IO N

Jordklassifikationens grunder.

J o r d a r t e r n a s  K L A S S I F I K ä T IO N  eller indelning i grupper kan ske efter 
flera principer, nämligen främst: uppkomstsätt (genetisk jordartsindelning), be
ståndsdelar, samt fysikaliska egenskaper speciellt i relation till vatten. Därvid kan 
exempelvis ifråga om indelning enl. beståndsdelar olika indelningsgrunder använ
das, såsom partikelstorlek eller petrografisk-mineralogisk (kemisk) beskaffenhet.

Genetisk klassifikation.

Den viktigaste uppdelningen är i följande huvudgrupper:
A. Sedimentära jordar, efter det medium i vilket de avsatts (och vanligen dess

förinnan transporterats) indelade i undergrupperna vattensediment och luftsedi
ment, eller akvatiska och eoliska sediment. De i vatten avsatta sedimenten be
ro av vattnets rörlighet, främst av huruvida vattnet är rinnande (flodsedi
ment, även isälvsediment) eller icke rinnande (sjö- och havssediment). I det senare 
fallet betingas vattnets rörlighetsgrad främst av närheten till flodmynningar och 
till den vågrörda ytan, alltså läget i förhållande till strandzonen (serien från 
strand- till djuphavssediment). Därjämte spelar salthalten stor roll för lerkolloi- 
dernas utfällning (saltvattens-, bräckvattens- och sötvattensleror). Vatten- och 
luftsedimenten bilda de egentliga sedimenten. Härtill kommer de av en landis 
eller glaciär bildade moränerna.

B. Sedentära jordar, bildade direkt på platsen, med de två väsentliga under
avdelningarna

Bi Vittringsjordar, bildade genom vittring av berggrunden (eller av stenförande 
jord, ex. morän); om. vittringen åtföljts av intensiv borttransport av material, 
ex. kemisk urlakning, kallas det kvarvarande residualjord.

B2 Torvjordar (och likartade) bildade av växtligheten på platsen.

Indelning efter sammansättning eller beståndsdelar.

I första hand skiljer man mellan mineraljordar och organiska jordar. Denna 
tudelning representerar relativt väl en uppdelning också enligt genetiska grunder: 
de organiska jordarna äro bildade av organismer, och bestå i motsvarande grad 
av »organisk substans», d. v. s. kolföreningar. Dock förekommer sådana jordar



som t. ex. skalgrus och diatomacéjord eller kiselgur, som till sitt ursprung äro 
organiska eller »organogena»,. men bestå av respektive kalciumkarbonat och 
kiselsyra.

A. M i n e r a l j o r d a r n a s  indelning grundas främst på:
i. Partikelstorlek (kornstorlek), varvid beaktas såväl eventuellt dominerande 

kornstorlek som fördelningen på olika storleksklasser. Koncentrationen till en 
viss storlek betecknas med termen »(väl)sorterad» och motsatsen eller utsprid
ningen över olika kornklasser »(väl)graderad»; varvid även negationer kan an
vändas, såsom exempelvis »dåligt sorterad» eller »osorterad» =  »välgraderad».

För en jordarts kornstorlekssammansättning användes den svenska termen 
kornfördelning (mekanisk sammansättning, bestämningen kallas »mekanisk ana
lys») med den engelskspråkiga motsvarigheten »Textural Classification».

De sorterade jordarterna (vatten- och vindsediment) benämnes i överensstäm
melse med den dominerande kornstorleksklassen: sand, mjäla (silt) etc. (varvid 
dock icke får förglömmas, att det primära är själva jordartsnamnen, efter vilka 
sedan kornstorleksklasserna uppkallats). För de olika partikelklassernas gränser 
(korngruppskalans indelning) tillämpas dessvärre ett flertal system. De variera 
främst ifråga om undergränsen för sand och övergränsen för lera. I USA kan

Tabell i .  Korngrupp skala.

Dimensionerna 20—0.2 mm Hänför sig enl. amerikansk standard till kvadratiska hål (siktar), 
enl. svensk standard till runda hål (såll). Transformationskvot däremellan =  0.8 (se texten!)

Amerikansk 1 
(M.I.T.)

Fraktion
mm

Svensk benämning

Gravel
20—6 Grovgrus j

j- Grus
6—2 Fingrus J

Coarse 2—0.6 Grovsand

Sand < Medium 0.6—0.2 Mellansand > Sand

Fine 0.2—0.06 Finsand el. 
Grovmo 1> Mo

{ Coarse 0.06—0.02 Finmo 11
Silt \1 Medium 0.02—o.co6 Grovmjäla

j> Mjäla j
[ (Huvudbeståndsdel i 
| »jäslera», term saknas)

1( Fine 0.006 — 0.002 Finmjäla J

Clay <  0.002 Ler

1 Andra amerikanska myndigheter och fackmän tillämpar vissa härifrån avvikande gräns
värden (en god översikt finnes i Casagrande 1947, fig. 2). De viktigaste olikheterna äro följande:

a. Sand uppdelas i blott 2 grupper, coarse och fine, med gränsen 0.2 eller 0.25 mm (så i PR 
system).

b. Gränsen sandrsilt lägges vid 0.05 mm i st. f. vid 0.06; så enl. U.S. Dept, of Agriculture, 
PR system etc.

c. Gränsen silt:clay vid 0.005 mm 1 st- f- 0.002 mm (mycket olämpligt, emedan i regel 
material med kornstorlek av ett fåtal u icke har lerkaraktär).



skönjas en tendens att acceptera indelningen »M.I.T.» (från Massachusets Insti
tute of Technology), vilken nära ansluter sig till bruklig svensk indelning (se 
Ekström, 1927) och internationell jordbruksforskarstandard. I nedanstående tabell 
1 återges indelningen enl. M .I.T. och svensk jordvetenskaplig praxis.1

De angivna kornstorleksgränserna avse, för de finare fraktionerna vilka be
stämmas genom sedimentationsanalys, den s. k. ekvivalensdiametern, eller dia
metern för sfäriska partiklar med samma sjunkningshastighet som jordpartik
larna. För de grövre fraktionerna, som, bestämmas genom sållning-siktning, avse 
de svenska kornstorleksgränserna enl. Atterberg diametern av runda häl (såll). 
Numera användes emellertid praktiskt taget genomgående kvadratiska häl 
(siktar). Kvoten mellan den kantlängd (siktmaskor) och diameter (rundhål) som 
tillåta passage av samma maximala kornstorlek, varierar med kornformen, teo
retiskt mellan 1 för sfäriskt och 1: \J 2 =  0,71 för kubiskt eller bladigt material. 
Jämförande försök visa emellertid, att för naturliga jordmaterial och kross
material kvoten med relativt måttliga variationer ligger kring värdet 0,8, vilket 
kan användas som approximativt giltigt relationstal (jfr. siktdiagrammen fig. 
4, 5).

2. Petrografisk-mineralogisk beskaffenhet som indelningsprincip blir beroende 
av förekommande variationer inom det geografiska område det gäller. För Sveriges 
del hänför sig den väsentligaste uppdelningen till: »normalt urbergsmaterial» av 
väsentligen granitisk sammansättning samt lerskiffer och kalksten. Dessa tre 
materialsorter ger därav bildade jordtyper en motsvarande särprägel av stor 
praktisk-teknisk betydelse.

De kolloidala jordarna, lerorna, bilda ett viktigt särfall: den speciella minera
logiska beskaffenheten, utan skarp gräns övergående i det ytkemiska »laddnings»- 
tillståndet, är grunden för en vidsträckt och komplicerad typvariation.

Därmed närmar man sig
3. Det kemiska tillståndet. En av de viktigaste faktorerna är därvid oxida- 

tionsgraden, av järn, svavel och vissa organiska substanser: ex. »blälera» som 
tack vare lågoxiderade järnföreningar (tvåvärt järn) har sin blå färg, vilken vid 
genomluftning och oxidering till trevärt järn slår om mot brunt. Färgen är indi
cator på bl. a. dräneringsförhållandena, och därmed även i viss grad markbärig
heten, och sålunda av väsentlig teknisk betydelse.

Synnerligen väsentlig för jordens biologiska användning (jordbruk-skogsbruk) 
är jordmänkaraktären. Därmed förstås den allmänna kemiska beskaffenheten: 
oxidationsgrad, surhetsgrad (på vanligt sätt uttryckt i pH), humushalt och humus- 
materialets beskaffenhet etc., som präglar nivåerna närmast under markytan, 
i beroende av den klimatologiskt betingade omsättningen i ytskikten. Man skiljer 
mellan olika jordmåntyper i olika klimatlägen: exempelvis podsoljordar och 
brunjordar, i det tempererade-fuktiga klimatets kallare resp. varmare zoner, de 
subtropiska-tropiska lateritjordarna, etc. Detta bildar ett omfattande kapitel inom 
markläran, som här icke finnes anledning behandla.

1 Därvid får sand omfatta 2—0.06 mm, från grovsand till grovmo, varvid grovmo sättes 
synonymt med finsand; vilket innebär en avvikelse från Atterbergs ursprungliga systematik, där 
finsand sattes synonymt med »mo» alltså innefattande även finmo, och sandgränsen vid 0,02 mm.



B. D e  o r g a n i s k a  j o r d a r n a s  tekniskt viktigaste indelningsgrund är 
halten av å ena sidan fibröst material (växtdelar) å andra sidan kolloidal sub
stans (humusämnen, gyttja). Exempelvis svagt förmultnad, högfibrös mosstorv 
har helt andra egenskaper än dyjord, som nästan uteslutande består av humussub
stans; däremellan finns en hel övergångsserie. Indelningsgrunden för serien torv- 
dyjord är dels växtdelarnas botaniska beskaffenhet (ex. vitmosstorv, starrtorv), 
dels humusmängden eller huminositeten, som kan bestämmas genom bl. a. relativt 
enkla kemiska prov. Gyttjorna bildas av mikroorganismer (mest alger) samt av 
finsönderdelade växt- och djurrester (s. k. detritus); de indelas bl. a. efter orga
nismslag och sönderdelningsgrad. Särtyper och övergångsformer kännetecknas 
genom sin halt av inblandat material, järnutfällningar, mineralslam etc., varmed 
börjas övergångsserier till mineraljordarna, ex. sandig dyjord, lerig gyttja, gyttjig 
lera etc.

Ett viktigt kapitel bildar matjorden, d. v. s. markens mullhaltiga ytlager, som 
klassificeras både efter sin grundläggande materialbeskaffenhet och sin mullhalt 
(ex. mullfattig sand, mullrik lättlera).

De kemiska sedimenten äro svåra att konsekvent inpassa i klassifikationssche- 
mat. De äro i allmänhet vattensediment, bildade som utfällningar genom kemiska 
omsättningsprocesser, med eller utan medverkan av organismer; i det senare 
fallet med eller utan inblandning av »organisk substans». I vårt land represen
teras de av järnhydroxid-, järnkarbonat- och kalkutfällningar, varav den första 
gruppen spelat stor kulturhistorisk roll (myrmalm).

Indelning efter fysikaliska egenskaper.

Klassifikation på fysikaliska grunder gäller främst finkorniga mineraljordar, 
speciellt leror och lerhaltiga jordar, och avser jordsubstansens förhållande till 
vatten. Därvid bestämmes hygroskopiciteten, som fuktighetshållningen i jämn
vikt med luft av viss relativ fuktighet, som standard över io %  svavelsyra i 
vakuum (beteckning Wh, uttryckes i %  fuktighet per torrsubstans jord). En 
annan, kompletterande provprincip är bestämningen av vattenhalten vid olika 
konsistensgränser. Universellast använt är Atterbergs prov, bestämning av vat
tenhalten vid den s. k. flytgränsen (Liquid Limit) och plasticitets- eller utrull- 
gränsen1 (Plastic Limit); skillnaden mellan dessa vattenhalter i procent är plasti- 
citetstalet (Plasticity Index).

Dessa Atterbergsgränser, vilkas svaghet är bestämningsmetodens avsevärda 
»subjektiva osäkerhetsmarginal» (vilken dock i USA i görligaste mån reduce
rats genom A. Casagrandes mekanisering av flytgränsbestämningen), har i Atter
bergs hemland, Sverige, i stor utsträckning ersatts av andra gränser vilka be
stämmas med Geotekniska kommissionens fallkon. Därvid användes vattenhal
terna vid de två konhållfasthetstalen io (»finlekstalet») och 100. Skillnaden dem

1 De svenska markforskarna Simon Johansson och Gunnar Ekström förlägger plasticitets- 
gränsen vid krympnings gränsen (»omslagspunkten»), d. v. s. vattenhalten vid det stadium under 
pågående torkning då krympningen upphör och lerskivan börjar ljusna, vid luftfyllning av de 
yttersta porerna. Denna gräns ligger vid något läare vattenhalt än utrulleränsen.



emellan (V10—V i00) kallas (efter Ekström) vattenhaltsdifferensen (i tabell 5 
angivet som plasticitetsprov) och är alltså en motsvarighet till och ersättare för 
plasticitetstalet.

På grund av hygroskopiciteten och plasticitetstalet eller vattenhaltsdifferensen 
indelas lerorna i olika klasser, från de lågkolloidala, lågplastiska eller »lätta» 
till de högkolloidala, högplastiska eller »styva» (»feta») lerorna; så som närmare 
angives i beskrivningen av de olika klassifikationssystemen.

Bestämning av kapillariteten, vilken är av allmänt värde för bedömning av 
sand-mojordarna, är lämplig klassifikationsgrund speciellt när det gäller att skilja 
mellan icke-tjälfarlig grovmo och mycket tjälfarlig finmo (jfr. tabell 5).

Det s. k. jäslereprovet, varvid prövas huruvida och till vilken grad vatten- 
mättat jordprov vid skakning-vibrering »flyter ut», vid ensidigt vibrationsfritt 
tryck hårdnar och »torkar» (samt amplituden för »motståndslös deformation» 
vid växelvis hopskjutning-utdragning av en sådan »jäslereflytande» jordklump), 
är väsentligt för särskiljande av äkta leror från »jäsleror», ävenså som kriterium 
på »jäsleremorän» (jfr. tabell 5).

Även »(torr)bindigheten», eller hållfastheten efter torkning av packat, vatten- 
mättat prov, ingår som kompletterande klassifikationsgrund i Atterbergs klassiska 
schema, i form av det s. k. stryknings- eller rivningsprovet (se Ekström 1927 s. 
137). Vid Statens Väginstitut tillämpas ett speciellt tryckhållfasthetsprov på små 
cylindriska provkroppar (bestämning av »klyvhållfastheten»), vilket är av värde 
speciellt för klassifikation av moränjordar (se Rengmark 1945). På samma stan- 
dardprovkroppar bestämmes sönderfallshastigheten i vatten (desintegrationstid).

Ytterligare ett flertal fysikaliska klassifikationprov tillämpas, såsom angives 
vid beskrivningen av de amerikanska systemen.

Praktisk tillämpning.

Dessa olika indelningsgrunder äro stundom sammanfallande, stundom, varandra 
korsande, vilket gör jordartsklassifikation till ett omfattande och invecklat 
kapitel.

Såsom ett enda exempel kan anföras moränjord (vanligen kallad endast 
»morän»). Namnet är genetiskt, och betyder att jordarten avsatts av en glaciär 
eller inlandsis. Ifråga om beståndsdelarna är den en utpräglad mineraljord, ifråga 
om mekanisk sammansättning i allmänhet väl graderad, därjämte i allmänhet i 
naturligt läge väl komprimerad, och av dessa skäl mestadels hård och fast. Den 
»normala» moränjorden har i Sverige ett gammalt folkligt »egenskapsnamn», 
nämligen »pinmo», (numera vanligen stavat pinnmo) — namnets båda led syf
tande på resp. hårdheten (pin-) och den vanliga vegetationstypen (mo). Men 
moränjordarna kan i hög grad avvika från denna normaltyp, genom en korn- 
storleksfördelning som visar överskott på vissa fraktioner, överskottet stundom 
stegrat så att jordarten närmar sig rena gruset, sanden, mo-mjälan eller leran 
(jfr. fig 4). Därjämte kan själva stenmaterialets sammansättning variera, från 
granit-gnejs till lerskiffer och kalksten — med motsvarande ändring i moränens 
egenskaper, särskilt ur odlingssynpunkt.



Jordartsklassifikation för praktiskt ändamål bör anpassas efter det ifråga
varande ändamålets art, och kan sålunda lämpligen vara väsentligt olika för de 
skilda praktiska användningsområdena; i föreliggande fall väg- och flygfälts- 
byggnad. Likväl gäller, att vissa djupgående egenskaps- och uppkomstskillnader 
måste återspeglas i samtliga klassifikationssystem; liksom att, särskilt i ett mindre 
land som Sverige, det är ett önskemål att de som praktiskt syssla med jordarter, 
inom jord- och skogsbruk, väg-, vatten-, flygfälts- och järnvägsbyggnad och all
män byggnadsteknik, kunna förstå varandras terminologi, och alltså åtminstone 
ha den huvudsakliga indelningsgrunden gemensam. Något som hos oss i hög grad 
underlättas av den för hela landet gemensamma geologiska faktor som istiden 
representerar — detta i klar och väsentlig motsats till USA.

Amerikanska system.
I USA har för sådan praktisk-teknisk användning utformats flera system, med 

talrika varianter. De flesta äro tillkomna för lokalt bruk, inom en viss geologisk- 
klimatologisk zon. Ett sådant lokalt system kan vara synnerligen lämpat för om
rådets speciella jordartsförhållanden, väl karakteriserande just de jordtyper som 
där förekomma, men icke allmänt tillämpligt utanför zonen.

Tre system har fått mer allmän användning eller åtminstone publicitet. A v 
dessa framträder ett (nr i nedan) klar som det grundläggande och hittills utan all 
jämförelse allmännast tillämpade, ehuru den modifikation därav, som nr i B 
utgör, börjar alltmer användas.

1 A. System enligt Public Roads Administration 
(PR  eller PR A  Classification).

Detta, vilket är det äldsta och, såsom antytts, mest generellt använda, har ut
arbetats vid dåvarande Bureau of Public Roads (nuv. Public Roads Administra
tion), av flera olika därstädes arbetande vetenskapsmän, först den framstående 
österrikiske markforskaren Terzhagi, som i mitten av 1920-talet tillkallades så
som sakkunnig.

Klassifikationssystemet, jämte beskrivning av de standardprovningsmetoder 
som ligger till grund därför,, låg färdigt till 6:e internationella vägkongressen i 
Washington 1930 och publicerades i sin helhet i Public Roads 19 31, June &  July 
(Vol. 12, nr 4 &  5) p. 89— 144. En relativt utförlig sammanfattning härav har 
givits i Sv. Vägföreningens tidskrift 1933 (se Beskow 1933). För förenklad och 
eljest reviderad upplaga se Alien 1942.

Ifråga om indelningsgrunden har den genetiska principen utelämnats, vilket 
synes berättigat ej minst med hänsyn till den för USA såsom helhet ytterst 
komplexa geologin och mycket stora genetiska typmängden. Indelningen bygger 
på en kombination av beståndsdelar (components, constituents) och fysikaliska 
egenskaper (properties, characteristics); emedan ju däremellan ett nära (ehuru 
visserligen tvåstämmigt!) samspel råder. »Because of the fact, that presence of 
certain soil constituents indicate the important soil properties, the subgrades may



Tabell 2. System PR  (eller PRA).

be arranged in groups representative of both soil constituents and charac- 
taristics.»

Indelningen omfattar 8 grupper, betecknade A -i till A-8, enligt översikt i 
tabell 2, där även den närmaste svenska motsvarigheten angives.

Bland de grovkorniga mineraljordarna bilda alltså A -i och A-2 med dess 
båda undergrupper en i tre steg uppdelad serie, vilken i Sverige motsvarar 
moränjordarna, i USA främst omfattar grusiga-sandiga vittringsjordar (saknas 
praktiskt taget i Sverige). A-3 omfattar grus och sand. A-4 till A-7 omfattar de 
finkorniga mineraljordarna, där A-4 representerar »jäslera», A-6 äkta lera. A -5 
är starkt elastiska, lågplastiska (mjälaartade) specialjordar, A -7 liknande, men 
högplastiska (leriga-gyttjiga), och starkt krympande-svällande. A-8 slutligen 
representerar de (icke plastiska) organiska jordarna, närmast torvjord-dyjord.

Ett jordprovs grupptillhörighet bestämmes på grundval av följande data:
1. Kornstorleksfördelning, bestämd genom mekanisk analys.
2. Flytgräns (liquid limit, LL) (Atterberg).
3. Plasticitetsgräns eller utrullsgräns (plastic limit, PL) (Atterberg).
4. Plasticitetstal (plasticity index, PI) (Atterberg).
5. Krympgräns (shrinkage limit, SL) (Atterberg).
6. Centrifugalfuktighet (centrifuge moisture equivalent, CME).

1 Grupp A-2 senare uppdelad i två undergrupper; »plastic» och »friable» (förkortat A-2 pl., 
A-2 fr.); varav den första är mer bindig och närmar sig A -i, den senare magrare, föga bindig, 
och närmar sig A-3 (se Alien 1942).

Grupp Jordartstyp. Motsvarande svensk jordartstyp.

A-1 Välgraderat (=  osorterat) material från 
grovt till fint; väl bindande; mycket sta
bilt som underlag.

Normal, välgraderad morän (pinnmo).

A-21 Liknande, men sämre graderat, dåligt 
bindande. Mindre stabilt som underlag; 
uppmjukat vid vattenöverskott, löst vid 
torka.

Dåligt graderad, moig-mjälig morän.

A-3 Endast grövre material, utan bindjord. Grus-sand.

A-4 »Silt» utan såväl grövre material som 
bindande kolloider. Lätt vattenuppmju- 
kad; tjälfarlig.

Finmo-mjäla (-lättlera) =  jäslera.

A-5 Liknande A-4, men starkt elastisk, i så
väl vått som torrt tillstånd; tjälfarlig.

I Sverige ovanlig typ: ex. fin glimmer- 
sand, diatomacéjord; även vissa gyttjiga 
lätta jordar höra hit.

A -6 Lera, utan grövre material. Äkta lera.

A-7 Liknande A-6, men elastisk, i likhet med 
A -5; synnerligen stora volymförändringar 
vid torkning-vattendränkning. »Kan in
nehålla kalk el. andra flocculerande ke
miska substanser.»

Gyttjig lera, till gyttja.

A -8 Mycket mjuk torvjord och dy. Lösare (starkt förmultnad) torvjord och 
dyjord.



a. Indelningen efter siktanalys. 
Grafisk sammanställning av grupp
gränsernas siffervärden. Pilarna 
och parenteserna angiva på vilken 
sida om resp. gränsvärden siktkur- 
vorna skall falla.

PR: Svarta punkter, för grupp 
A -i förbundna med streckade 
linjer.

H RB: öppna cirklar, för grupp 
A -i aoch A -ib förbundna med 
heldragna linjer. Gruppsymbolerna 
inramade.

(Hänför sig till hela provet.)
b. Indelningen efter plasticitets- 

index (Pl) och flytgräns (LL).
PR: Streckade linjer.
H RB: Heldragna linjer.

Fig. i. Gränserna för jordgrupperna enligt PR och HRB systemen. 
Fig. i . Soil group limits, according to PR and H RB Classifications.



y. »Ytfuktighet» (field moisture equvalent, FME).
8. Krympningskvot (shrinkage ratio, SR).
9. Volymetrisk krympning (volumetric change, V C  resp. Cf).

10. Linjär krympning (linear shrinkage, LS).

Samtliga fysikaliska bestämningar, nr 2— 10, utföras på material passerande 
sikt nr 40 (0.43 mm).

Beträffande provningsförfarande hänvisas till den anförda litteraturen, samt 
till de standardspecifikationer som utgivits genom American Association of State 
Highway Officials (A.A.S.H.O.). Här skall endast i korthet en sammanfattande 
översikt givas.

1. Kornstorleksfördelningen bestämmes genom siktning (ned till sikt nr 200 
eller 270 =  0.074 resp. 0.05 mm), samt, beträffande det finare materialet, genom 
sedimentations analys; varvid suspensionens halt av dispergerat material vanligen 
bestämmes med den enkla hydrometermetoden (så enl. A.A.S.H.O. standard).

2— 5. Därav bestämmas nrs 2, 3 och 5 genom den svenska jordartsforskaren 
Atterbergs klassiska provningsmetoder — »the Atterberg tests» — ehuru med 
objektiviserat förfaringssätt. Alla tre äro bestämning av vattenhalt vid viss karak
teristisk fysikalisk status hos jordprovet, nämligen den vattenhalt (i vikt-% av 
torrt material) vid vilken jordprovet: vid skakning börjar flyta ( =  fly  t gräns en, 
liquid limit, LL); icke längre låter sig plastiskt forma (icke utrulla till en tråd, 
=  plasticitetsgränsen eller utrullgränsen, plasticity limit, PL); upphör att krympa 
vid avtagande vattenhalt (krympgränsen, shrinkage limit, SL). N r 4, plasticitets
talet (plasticity index, P l), är skillnaden mellan flytgränsens och plasticitets- 
gränsens vattenhaltsprocent.

6. Centrifugfuktigheten (centrifuge moisture equivalent, CME) är den vat
tenhalt som kvarstannar i det från början vattenfyllda jordprovet, sedan detta 
centrifugerats under vissa standardiserade betingelser. Detta prov ger emellertid 
inte någon viss »fysikaliskt definierad» vattenhalt. En centrifugering med tusen
faldig förstärkning av gravitationen betyder att den »kapillära mättnadshöjden» 
förkortas tusen gånger. Har man sålunda ett jordprov med kapillariteten (kapil
lära stighöjden) =  3 m, betyder det att vid centrifugeringen »kapillära mätt
nadshöjden» hoptryckes till 3 mm, d. v. s. närmast provbehållarens botten ligger 
ett kapillär t mättat lager om 3 mm tjocklek, därovan ett vattenfattigt. Med 
kapillariteterna ex. 1 och 6 m blir på motsvarande sätt det vattenmättade botten
lagret resp. 1 och 6 mm tjockt. Vad som, bestämmes är genomsnittliga vatten
halten för hela provet, sammansatt av det vattenmättade bottenlagret och det 
torrare topplagret. — Dessa exempel motsvarar relativt grova genomsläppliga 
jordar (mo). Mycket täta, högkolloidala jordarter hinner aldrig anpassa sig under 
den standardiserade centrifugeringstiden; där blir resultatet, att partiklarna under 
inverkan av den tusenfaldigade gravitationen sedimenteras, packar sig mot botten, 
medan fritt vatten blir stående i ytan (»waterlogging»). Ifall centrifugeringen 
fortsatte tillräckligt länge skulle detta vatten så småningom sippra ut genom 
provet; nu avbryts proceduren efter 1 tim., vid ett godtyckligt mellanstadium.

7. »Ytfuktigheten» (field moisture equivalent, FME), är den vattenhalt, vid 
vilken det fuktighetsmättade jordprovet icke förmår uppsuga mer vatten —



vilket provas genom att placera en vattendroppe på en avjämnad provyta, och 
se ifall denna snabbt (inom 30 sek.) suges upp.

8, 9, 10. Dessa uttrycka krympningen vid torkning av jordprovet från hög 
utgångsvattenhalt (vanl. =  ytfuktighetsgränsen) till krympgränsen, räknat i för
hållande till den ursprungliga provkroppen (vid den höga utgångsvattenhalten). 
Därav uttrycker 9 den volymetriska krympningen (volumetric change, VC) — 
om utgångspunkten är =  ytfuktighetsgränsen betecknas volymetriska krymp
ningen C f; den angives i % av den våta provkroppens volym. På motsvarande sätt 
uttrycker nr 10, den linjära krympningen (linear shrinkage, LS), krympnings- 
beloppet i en dimension; vid måttlig krympning är den alltså approximativt =  
tredjedelen av volymetriska krympningen. 8. Krympningskvoten (shrinkage ratio, 
SR), är kvoten mellan volymförändringen och viktförändringen i %, vid tork
ning av våt provkropp till belopp icke under krympgränsen.

Klassifikationen sker företrädesvis med grafisk metod, på så sätt att ett antal 
av de erhållna siffervärdena inläggas på diagram med de olika vattenhaltstalen 
som koordinatsystem, och i vilka diagram de olika jordklasserna äro avgränsade 
som olika fält (»the soil identification chart»).

Denna »jordidentifikationskarta» omfattade ursprungligen fyra blad =  fyra 
olika koordinatsystem, nämligen med flytgränsen som ordinata, och resp. plasti- 
citetsindex, krympningsgräns, ytfuktighetstal och centrifugalfuktighet som ab
scissa. Därav har senare det sistnämnda uteslutits.

På dessa diagram har, som anförts, dragits gränslinjer mellan de olika grup
perna; genom att inlägga punktvärdena för ett undersökt jordprov bestämmes 
vilken grupp jordarten ifråga skall tillräknas. Dock råder icke genomgående 
överensstämmelse mellan resultaten från de olika koordinatsystemen, utan in
träffar det relativt ofta att ett och samma jordprov faller i olika gruppområden 
i de olika diagrammen.

År 1942 publicerades provningsmetodik och klassifikationssystem i reviderad 
och delvis förenklad form (se Alien 1942). De viktigaste ändringarna är, att 
»centrifuge moisture equivalent» fått synnerligen minskad betydelse (vilket är 
lyckligt, emedan detta prov ur jordfysikalisk synpunkt måste betecknas som syn
nerligen obskyrt), samt att ett par gränslägen justerats. Vidare särskiljes tydligt 
grupperna A -i till A -3, d. v. s. de grupper som till större mängd innehålla grovt 
material (sand-grus-sten) från de övriga grupperna, vilka utgöra »finkorniga 
jordar». Därjämte uppdelas grupp A-z i två underavdelningar, »friable» och 
»plastic» — huvudsakligen skilda av, att den förra undergruppens finjord vid 
torka är föga bindande samt i genomfuktat tillstånd icke plastisk, den senare 
undergruppens i torka bindande och i genomfuktat tillstånd plastisk (dock ej till 
samma grad som grupp A -i).

Även andra kompletteringar och direkta ändringar av PR systemet har före
slagits, och också tagits i bruk inom vissa områden eller institutioner. Sålunda har 
i New Hampshire, där tjälverkan spelar stor roll, A -i och A -2 sammanslagits till 
en huvudgrupp A -2, uppdelad i tre olika undergrupper, efter tjälfarlighetsgraden 
(Morton 1936).

Den mest genomgripande ändringen är dock det nedan under 1 B beskrivna 
systemet.



1 B. System enligt Highway Research Board 
(H RB Classification).

Systemet har utarbetats av en kommitté tillsatt av Highway Research Board, 
och framlades som förslag 1945 (Highway Research Board. Proceedings vol. 25).1 
Det utgår från och använder samma gruppsymboler som PR  system. Huvud
sakliga olikheterna gentemot detta äro:

1. Gruppgränserna i stor utsträckning starkt ändrade (jfr fig. 1 a &  b).
2. Flera nya undergrupper.
3. Klassifikationen tar hänsyn till hela jordmaterialet, grovt som fint, medan 

PR system indelar efter beskaffenheten av finjorden <C 2 mm (vid A -i dock 
även grovmaterialet beaktat).

4. Tillägg av »gruppindex» (group index).

Gruppindex angives i helt tal mellan o— 20, och beräknas enligt en formel vari 
ingår procenttalet finmaterial (passerande sikt nr 200), flytgränstalet samt plasti- 
citetsindex. Det kan även utläsas grafiskt, ur diagramframställning av formeln. 
Ju  högre finmaterialhalt och ju lerigare egenskaper (ju högre flytgräns och plast.- 
index) desto högre gruppindex. Gruppindex betraktas som ett approximativt 
mått på (inverterade) bärigheten: ju högre index desto sämre bärighet.

Gruppindelningen på grundval av siktanalys samt bestämning av flytgräns 
och plasticitetsindex framgår av tabell 3 och tabell 4 samt fig. 1 a &  b.

De olika gruppernas betydelse framgår av nedanstående översikt, grundad på 
originaltextens ordbeskrivning såväl som tillämpning av de angivna gränsvär
dena ifråga om kornstorlek och flytgräns-plasticitetsindex.

Grusi g-sandiga jordar (»granular materials») < 3 5  %  passerande sikt nr 200.

A -i. Alla starkt grusiga jordar: från bindjordsfritt grus till välgraderat, 
bindigt. Uppdelas i 2 undergrupper (se även fig. 1):

Undergrupp A -i-a. övervägande sten (»stone fragments»)-grus, bindjordsfritt 
eller med låg bindjordshalt. Motsvarar stritt grovgrus till starkt grusig morän.

Undergrupp A-i-b. Lägre grushalt, övervägande grövre sand, med eller utan 
bindjord. Motsvarar sandigt grus—grovsand samt grusig-sandig morän (även 
grusig normalmorän).

A-3. Fin, strid sand (c:a grovmo—mellansand), icke bindande. Grundtypen 
är havssand (»beach sand») och ökensand, även något grovsandig-grusig flodsand 
hör till gruppen.

A-2. Bindjordshaltiga grus-sandjordar, som inte hör till grupp A -i och A-3. 
Kan betecknas som bland- eller övergångstyper mellan de renare grovkorniga 
jordarna A -i, A-3 och de renare finjordarna, A-4 till A -7. Motsvarar i Skandi
navien närmast de tämligen finjordfattiga moränerna, med <C 35 %  passerande 
sikt 200 (undre hälften av normalmoränområdet, se fig. 3, samt grusig-sandig- 
moiga moräner som inte motsvarar A -i, se fig. 4).

1 Denna klassifikation är nu antagen och rekommenderad av den centrala amerikanska väg- 
myndigheten, Bureau of Public Roads, samt av vägmyndigheterna i många amerikanska stater.



Indelas i 4 undergrupper, A-2-4, A-2-5, A-2-7, allteftersom finjordens beskaf
fenhet motsvarar endera av de fyra grupperna A-4—A -7 (varav A-4, A -5 har 
moig-mjälig, A-6, A -7 lerig karaktär). Exempelvis A-2-6 betyder en jord där 
Atterbergsproven (utförda på material passerande sikt 40) uppfyller villkoren 
för grupp A-6, de vanliga lerjordarna, men där sand-grushalten är högre (högst 
35 %  passerande sikt 200). På motsvarande sätt är A-2-4 en mjälig-moig jord av 
typ A-4 (fraktion <C sikt 40 uppfyller villkoren för grupp A-4 i fig. 1 b, men 
siktkurvan går under gränspunkten 35 %  sikt 200 i fig. 1 a).

Finkorniga jordar (silt-clay), med >  35 %  passerande sikt 200.

A-4. Finmo-mjälajordar (silts), även något leriga (lättlera). Icke plastiska till 
något plastiska. Motsvarar i Skandinavien de typiska »jäslerorna».

A -5. Liknande A-4, men med relativt låg volymvikt och utpräglat elastiska 
(ex. diatomacéjord och fin glimmersand).

A-6. Plastiska lerjordar av måttlig plasticitetsgrad. Motsvarar i Skandinavien 
ungefär mellanlera samt lättare moränlera och lerig morän.

A -7. Plastiska lerjordar.
Undergrupp A -7-5 har hög elasticitet (och relativt låg volymvikt). Motsvarar 

hos oss gyttjiga leror till lergyttja.
Undergrupp A -7-6 innefattar de högplastiska lerorna, motsvarande våra styva 

till mycket styva leror.
Avvikelserna från PR  system framgår av fig. 1 a, b, där i diagrammen införts 

gränsvärdena för bägge systemens gruppindelning, samt av tabell 3.

Tabell 3. Huvudsakliga olikheterna i gruppsymbolernas betydelse 
vid  system PR  och H RB.

Grupp P R H R B

A-i Välgraderad, bindig grusblandjord 
(pinnmotyp)

All grovgrusrik jord, oavsett bindighet 
2 undergrupper

A-2 Sämre graderad biandjord 
2 undergrupper

Nära =  P R 
4 undergrupper

A-3 Bindjordfri grus-sand Relativt fin sand

A-4 »Silts» =  finmo-mjäla, även något lerig Nära =  P R  Något minskad plasticitet

A-5 Elastisk »silt» Nära =  P R  ökad plasticitet

A-6 All egentlig lera, även mycket fet Blott måttligt fet lera (mellanlera)

A-7 Högelastisk lera, gyttjig lera till gyttja Fetare lera (undergrupp A -7-6) till 
gyttjig lera (undergrupp A-7-5)

A-8 Dyjord (Utgår)



Tabell 4. Klassifikation av jordarter för vägbyggnad (Highway Sub grade Materials) enligt H R B
(Med föreslagna undergrupper)

Allmän klassifikation Grus — sand (Granular Materials)
35 % eller mindre passerande 0 ,0 7 4  mm sikt (bikt 200)

Finkorniga jordar (Silt-Clay Materials) 
Mera än 35 % passerande 0 ,0 7 4  mm 

sikt (sikt 200)

Gruppklassifikation
A -  1

A -  3
A - 2

A -4 A -5 A - 6
A - 7

A -  1 -  a A -  1 - b A -  2 - 4 A - 2 - 5 A -  2 -  6 A - 2 - 7
A - 7 - 5  
A - 7 - 6

Kornstorlek % passerande 

2 mm (sikt 10) . . . 

0 ,4 3  mm ( » 40) . . .
. 0 ,0 7 4  -» ( » 200) . . .

50 max 

30 max 
15 max

50 max 
25 max

5 1 min

ic  max 3 5 max 35 max 35 max 3 f max 3 6 min 3 6 min 3 6 min 3 6 min

Egenskaper, bestämda på 
material mindre än 0,43 
mm (sikt 40)

Flytgräns (Liquid Limit). 
Plasticitetstal (Plasticity 

Index) . ....................... 6 max

Ingen
plasticitet

40 max 

10 max

41 min 

10 max

40 max 

11  min

41 min 

1 1  min

40 max 

10 max

41 min 

10 max

40 max 

1 1  min

41 min 

1 1  min

Gruppindex....................... 0 0 0 4 max 8 max 12 max 1 6 max 20 max

Dominerande korngrupper Sten, grus och 
sand

Fin
sand

Moiga, mjäliga eller leriga grus- och 
sandjordar

Finmo-, mjälajordar 
(Silty Soils)

Lerjordar 
(Clayey Soils)

Lämplighet som under- 
grund (Subgrade) . . . . Utmärkt till god (Excellent to Good) Tämligen bra till dålig (Fair to Poor)



Systemet kan sägas innebära vissa vinster, främst det sätt på vilket uppdel
ningen i undergrupper är genomförd. Det har under senaste år börjat i stor 
utsträckning användas, sedan det officiellt antagits av flera vägmyndigheter.

Huvudanmärkningen mot systemet gäller den förvirring som följer av åt
gärden att bibehålla de speciella gruppbeteckningarna i ett allmänt praktiserat 
system, men ge dem i stor utsträckning helt olika betydelse. Mot denna anmärk
ning anföres, att man kan enkelt visa vilket av de båda systemen gruppbeteck
ningen åsyftar, genom att för H RB tillfoga gruppindexsiffran inom parentes: 
ex. A -3(o), A"4(7). Detta är emellertid möjligt blott ifråga om individuella 
jordprov på vilka full laboratorieprovning utförts; vid tal om en viss grupp i 
allmänhet, eller om jordar som klassificerats utan full laboratorietestning, är 
den utvägen stängd. Giltigt är A. Casagrandes (1947) omdöme: »Sådan för
virring kunde lätt undvikits genom att ge denna radikala omändring helt nya 
beteckningar, skilda från originalets, såsom genom att använda en annan 
bokstav än A».

2. System enl. Civil Aeronautics Administration 
(C A  eller C A A  Classification).

Indelningsgrunden är kornstorleksfördelningen och de vid Atterbergsproven 
erhållna värdena för flytgräns (Liquid Limit, LL) och plasticitetsindex (Plasticity 
Index, PI). I sin ursprungliga form av 1944 upptog systemet 10 grupper, E -i till 
E-io , och kornstorleksfördelningen ingick med såväl sikt- som sedimentations- 
analys, på så sätt, att klassifikationsgrunden var fördelningen på de tre korn- 
storleksklasserna 2—0.05, 0.05— 0.005 och ^  0*005 mm (»sand, silt, clay»). 
Denna indelning hänförde sig allenast till material passerande sikt nr 10 
( =  2 mm), medan grövre material, grus och sten, lämnades ur räkningen. Detta 
kan förstås ur tillämpningsområdets begränsning till flygfält, i det att de för 
flygfält lämpade slättytorna i USA nästan genomgående bestå av finkorniga 
mineraljordar.

1946 utökades gruppantalet till 13, genom komplettering med tre nya grupp
beteckningar, men bibehållen betydelse av övriga grupptecken. År 1948 publi
cerades en genomgripande revision (tabell 5), med gruppbeteckningarna E -i till 
E -13 , samt ändrade kornstorleksgränser, i samband med att slamningsanalysen 
slopats, och kornfördelningen blott bestämmes genom siktanalys. Kornstorleks- 
klasserna ändrades från resp. »sand, silt clay» till »coarse sand» (2— 0.25 mm), 
»fine sand» (0.25— 0.05 mm) och »silt and clay» ( <  0.05 mm). Även grupp
gränsvärdena grundade på Atterbergsproven äro i stor utsträckning nya.

Mycket hög halt av grus- och stenmaterial >  2 mm — för grupp 1 — 5 minst 
45 % , för grupp 6— 12 minst 55 %  av totala provet — medräknas på så sätt, 
att jordarten flyttas upp 1 å 2 steg på gruppskalan. Redan härav framgår att 
systemet inte är en jordtypklassifikation i egentlig mening, men ett försök till 
indelning i stabilitetsklasser, för en speciell teknisk tillämpning. T ill indelnings- 
tabellen är fogade 4 kolumner som för varje jordgrupp angiver motsvarande 
under grund sklasser (subgrade classes), alltefter betingelserna »god» och »dålig



Tabell j .  Klassifikation C  A A. (Revision 1948.)

Grupp

Kornstorleksfördelning 
°/o av material < 2  mm (sikt 10)

Fysikaliska egenskaper 
bestämda på material 
<  0.43 mm (sikt 40) Karakteristik

Grov sand 
2 —0 25 mm 
(sikt 10—6c)

Fin sand 
0 .25—0 05 

(sikt 60—2jo)

Finmo-ler 
Co.os mm 

(< sik t 2jo)
Flytgräns Plast, index

E-i >  40 <  60 <  15 <  25 <  6 Grövre sandjord

E-2 >  15 < 8 5 <  25 <  25 <  6 Finare sandjord, 
c:a mellansand

E-3 — — <  2S <  25 <  6
|  C:a grovmo

E-4 — — <  35 <  35 <  10

E-J — — <  45 <  40 <15 Mellangrov mo; måttl. lerig 
sand

E-6 — — > 4 5 <  40 < 1 0 Finmo-mjäla (»jäslera»)

E-7 — — » <  50 0 1 V-K» O Lättare lerjordar

E-8 — — <  60 l O
E-9 >  40 <30 Högelastiska »silts» och 

leror, diatomacé- & 
glimmerrika

E - i o — — <  70 20— 50 Styva lerjordar j

E -n — — A 00 0 >30 Mycket styva lerjordar

E-i 2 — — » >  80 — Gyttjig lera — lergyttja etc.

E-13 — — — — — Torv- och dyjord

dränering», samt »ingen» och »svår frost». För varje så erhållen undergrundsklass 
ges kurvor för erforderlig dimensionering av överbyggnaden som funktion av 
hjultrycket, i två serier, gällande resp. styv och böjlig beläggning.

För tillgodogörandet av det erfarenhetsmaterial som uttryckes i dessa dimen- 
sioneringskurvor är det av värde att kunna »översätta» CAA-systemets jord
grupper till svenska marktyper, ehuru systemet som sådant är mycket litet 
lämpat för svenska grundförhållanden.1

3. Airfield Classification (A C ) för U. S. Engineers Department 
(Casagrandes system).

Detta system utformades under andra världskriget (för praktiskt-militärt bruk) 
av A. Casagrande, internationellt känd som en skicklig och tekniskt erfaren 
markforskare. Systemet användes först 1942 vid militära kurser i jordkunskap, 
och antogs snabbt såväl i USA som England, framförallt för flygfältsbyggnad 
(därav benämningen). Bokstavsbeteckningen A C  ger även upphovsmannens 
initialer. Det skiljer sig fundamentalt från de båda andra systemen, i det att det 
inte bygger på några siffervärden erhållna genom laboratorie- eller fältprov,

1 Exempelvis sådana för våra lerfälts bärighet avgörande faktorer som torrskorpans tjocklek 
och den underliggande såplerans fasthetsgrad kommer överhuvudtaget inte med.



Tabell 6. Klassifikation enligt Casagrande.

Jordartsgrupper

Huvudgrupper
Beskrivning Bokstavssymbol

G
ro

vk
or

ni
ga

Välgraderat grus; obetydligt finjord G ¥  =  »Gravel Wellgraded»

G
(Gravel)

Grus
och

Grusiga

Välgraderat grus, med god lerbindning 
(lerig finjordshalt)

GC =  »Gravel, Clay»1

Dåligt graderat ( =  välsorterat) grus; obe
tydligt finjord

GP =  »Gravel Poor graded»

Grus med hög finjordshalt, företrädesvis 
moig-mjälig, men även lerig; överhuvud
taget »orent grus» med dålig gradering

GF =  »Gravel, Fines»

Välgraderad sand; obetydlig finjord SW -  »Sand Wellgraded»

S
(Sand)
Sand
och

Sandiga

Välgraderad sand, med god lerbindning 
(hög halt lerig finjord)

SC =  »Sand, Clay»1

Dåligt graderad (=  välsorterad) sand; 
obetydligt finjord

SP =  »Sand Poor graded»

Sand med hög finjordshalt, moig-mjälig- 
lättlerig; överhuvudtaget »oren sand» 
med dålig gradering.

SF =  »Sand, Fines»

Fi
nk

or
ni

ga

L
(Low compres

sibility) 
Finkorniga, 

låg (—medium) 
kompressibilitet 

Flytgränsen 
<  50

Mo-mjäla (»silt») ML =  »Mo-Mjala. Low 
compressibility»

Lerig mo-mjäla, lättare leror (låg
plastiska)

CL =  »Clay, Low 
compressibility»

»Organic silts», gyttjiga magra leror, låg
plastiska

OL =  »Organic, Low 
compressibility»

H
(High compres

Glimrig finsand; diatomacéjord; »elastic 
silts»

MH =  »Mo-Mjala, High 
compressibility»

sibility) 
Finkorniga, 

hög kompres

Egentliga leror (fetare eller styvare le
ror), högplastiska

CH =  »Clay, High 
compressibility»

sibilitet 
Flytgränsen 

>  50

»Organiska leror» (gyttjig lera—gyttja), 
medium—högplastiska

OH =  »Organic, High 
compressibility»

Fibrösa organiska jor
dar, mycket kompres- 
sibla

Torv och andra organiska »swamp soils» Pt =  »Peat»

Anm. Tabellen är icke någon ordagrann översättning, men en sammanfattning med komplet
teringar, som för svenska läsare ger bokstavssymbolernas betydelse.

1 C symboliserar också »Cementation».



(AC, USED och andra beteckningar.)

Kännetecknas huvudsakligen genom California Bearing 
Ratio (CBR) på 
packat, vatten- 

dränkt prov, °/o2

Ungefär motsvarande 
grupp i Public Roads 

(PR) system
Sammanhållning efter 

torkning 
(klumpars hårdhet)

Andra väsentliga prov

Ingen

Mekanisk analys (normalt 
siktning)

Kornform

Petrografisk-mineralogisk 
beskaffenhet (ev. karbonat- 
analys)

För GC, GF, SC, SF där
jämte: finjordsprov (hygro- 
skopicitet, plasticitet, bind
ning efter torkning, sönder
fall i vatten etc.)

>  50 A-3

Måttlig — god >  40 A - i 
(A-2 pl.)

Ingen 25—60 A-3

Ringa — god >  20 A-2

Ingen (—ringa) 20—60 A-3

God 20—60 A - i

Ingen (ringa) TO--30 A-3

Ringa — måttlig 8—30 A-2

Ringa — måttlig Skakprov, utrullprov; ev. 
andra plasticitetsprov +  
hygroskopicitet

6—25 A-4

God Plasticitetsprov, hygro
skopicitet

4— 15 A-4
A-6

Ringa — måttlig Plasticitetsprov, hygrosko
picitet; organisk substans- 
halt; färg, lukt etc.

3 - 8 A-4 
(A-5)

Ringa — måttlig Skakprov; ev. plasticitets
prov; mikroskopering

< 7 A -5

Mycket god Plasticitetsprov, hygrosko
picitet

<  6 A-6 
(A-7)

God Plasticitetsprov, hygrosko
picitet; organisk substans- 
halt, färg, lukt etc.

< 4 A-7
(A-8)

Ringa — måttlig Konsistens, textur; domine
rande växtarter; humifie- 
ringsgrad

A-8

2 Vid det kaliforniska bärighetsprovet belastas ett instampat jordprov med en stämpel. Sjunk- 
ningen vid olika belastning mätes. CBR-värdet (California Bearing Ratio) erhålles som belast
ningen för viss deformation hos den provade jordarten i procent av motsvarande belastning för 
ett standardmaterial av krossad sten.



utan helt enkelt benämner jordslaget efter huvuddragen i dess sammansättning och 
egenskaper, varvid orden ersättas av bokstavssymboler. Exempelvis: S =  »sand», 
W =  »well graded», SW =  »well graded sand». Sätter man till ett O, som be
tecknar »organic», betyder symbolen SWO »väl graderad ( =  osorterad) sand, 
med (avsevärd mängd) organiskt material (humus)».

De använda symbolerna äro följande:
Symbol

C =  clay lera
F =  fines, material < 0 . 1  mm ca »finmaterial»
G =  gravel grus
H  =  high compressibility komprimeras kraftigt (under belastning)
L =  low to medium compressibility komprimeras föga till måttligt

M =  very fine sand, silt, rock flour1 mycket fin sand; mo-mjäla;1 stenstoft
O =  organic organiskt material
P =  poorly graded dåligt graderat (välsorterat)

Pt =  peat torv
S =  sand sand

W =  well graded välgraderat (osorterat)

Som härav torde framgå, är det inte fråga om något system i egentlig mening, 
men om, ett urval av vissa väsentliga jordartstermer, och en radikal skriftför
kortning av dessa termer, vilkas »symbolbokstäver» kunna sammansättas till en 
symbol, som för den initierade karakteriserar jordtypen. Denna anordning torde 
vara praktiskt värdefull för det avsedda bruksområdet; givetvis kräver den kun
skap och vana vid jordartsbedömning av den som skall utforma och läsa 
symbolen.

Systemet har senare bearbetats av sin upphovsman. 1946 framlades det i 
väsentligt förändrad gestalt, såsom ett tabellariskt uppställt indelningssystem 
med 15 grupper, varje grupp karakteriserad av två bokstavssymboler enl. ovan. 
Tabellens första hälft anger gruppernas jordtyp och de viktigaste provnings- 
principerna för deras bestämning, den andra varje grupps fysikaliska-tekniska 
egenskaper.

En tredje version, fastställd av den amerikanske arméingenjörskåren, Corps of 
Engineers U.S. Arm y (Airfield Pavement Design, M ay 1947), förelåg 1947 (se 
Casagrande 1947), med ingående kommentarer och diskussion av de olika jord
typer inom grupperna.

I bifogade tabell 6 ges en sammanfattande översättning, väsentligen av tabel
lens första hälft. Andra hälftens praktiskt-tekniska karakteristik av de olika 
grupperna är så pass torftig och osäker, att dessa kolumner utelämnats.

Det måste ytterligt starkt betonas (som också Casagrande gör 1947): den 
tabellariska uppställningen får inte förleda till föreställningen att det gäller ett 
»nytt system»; det är blott fråga om. förkortat skrivsätt, bokstavssymboler för 
jordtypbeskrivande nyckelord, och uppräknande av ett antal viktigare huvud
grupper. Dessa huvudgrupper motsvara väsentligen jordvetenskapens interna

1 Casagrande säger (1947) »symbol M, which stands for the Swedish terms mo and mjala 
(flour)».



tionella praxis i fråga om terminologi, med den standardisering som består i att 
i stället för de olika språkens serier av synonyma beteckningar endast en serie 
termer användes, engelskspråkiga (med det undantag som representerar en väl
förtjänt eloge åt jordvetenskapens svenske fader Atterberg: M för »mo and 
mjala»).

En väsentlig avvikelse från beskrivande jordklassifikationspraxis är de fin
korniga jordarternas uppdelning på grund av kompressibiliteten: L och H  för 
resp. »Low and High Compressibility». Denna indelningsgrund, som representerar 
det klassifikatoriskt egentligt nya i systemet, är motiverat av det praktiskt-jord- 
byggnadstekniska tillämpningssyftet. En jordarts egenskap att vara starkt kom- 
pressibel, d. v. s. visa stark krympning-svällning vid vattenhaltsvariation, eller 
speciellt sammanpressning under vattenavgivning vid ökad belastning, är ju av 
väsentligaste betydelse för de flesta byggnadsfall. Principiellt synes det även, väl 
berättigat, emedan nämligen kompressibiliteten är en någorlunda direkt funktion 
av plasticiteten (uttryckt på vanligt sätt, som skillnaden mellan vattenhalterna 
vid två olika konsistenslägen; antingen Atterbergs plasticitetstal, »plasticity in
dex», eller vattenhaltsdifferensen erhållen ur konhållfasthetskurvan).

»Systemet» är heller icke fixerat och stelt, utan kan utvidgas och modifieras 
efter behov, genom nytillägg eller utbyte av symboler. Casagrande skisserar själv 
en sådan önskvärd utvidgning, bestående främst i följande:

1. För grus och sand användes 3 (i stället för 2) beteckningar för sorterings
graden genom tillägg av den nya symbolen U (»Uniform») för ensorterade typer, 
med praktiskt taget likstora partiklar; P (»Poor gradation») får då betyda en 
mellangrad med visserligen dålig gradering, men inte innefattande de allra »sämst 
graderade» jordarna =  de ytterligt välsorterade =  ensorterade (det må erinras 
om att gradering och sortering representerar motsatta begrepp). Redan detta inne
bär en svaghet, båda terminologiskt och framförallt därigenom att man inte vet 
om P härför sig till det ursprungliga eller utvidgade systemet.

2. För att i grupperna GF och SF markera finjordens beskaffenhet, insättes 
m och c för resp. lerfattig (moig-mjälig) och lerig (ex. G FC). Om man inom dessa 
grupper även önskar markera grovmaterialets sorteringsgrad, kan detta ske enligt 
motsvarande princip: exempelvis SwFm som betyder välgraderad ( =  osorterad) 
sand, moig-mjälig.

3. De finkorniga jordarna uppdelas i tre, i stället för två, kompressibilitets- 
plasticitetsgrupper, genom inskjutande av en intermediär grupp, symbol »I» 
(»Intermediate»). Detta innebär en uppdelning av den ursprungliga gruppen 
»L» ( =  Low compressibility), i två, varvid den nya gränsen (L/I) sättes vid 
flytgränsvärdet 30 medan gränsen till H  (I/H, förut L/H) bibehålies vid 50. 
Därmed gäller motsvarande anmärkning som ovan under 1: man måste ange 
huruvida »L» hänför sig till det ursprungliga eller utvidgade systemet.

4. Slutligen införes kaolinlerorna som en särskild grupp, med symbolen »K» 
(Kaolin), skild från övriga leror.

Detta utvidgningsförslag torde kunna betecknas som inte fullt väl genomtänkt; 
väsentlig ändring av grundsymbolernas betydelse i ett lancerat system är icke 
lyckligt. Det synes även stå i mindre god överensstämmelse med den väsentliga



synpunkt som Casagrande på ett utmärkt sätt framhåller: att »systemet» icke är 
något system i egentlig bemärkelse, utan ett standardiserat-förkortat skrivsätt, en 
metod att enkelt uttrycka jordtypernas elementära huvuddrag, som förutsätter 
komplettering genom närmare specificering med ord eller fysikalisk-kemisk data. 
Systemet måste hållas enkelt — »läsaren bör inte belastas med mer än ett mini
mum av symboler; full beskrivning i ord är att föredra». Och vidare: »Det miss
bruk av klassifikationssystem som består i att endast ge gruppnummer för en 
jordart, utan några ytterligare upplysningar, har väl varit det största hindret för 
utvecklingen av en mer allmängiltig jordnpmenklatur. Kraftigt fördömas måste 
därför användningen av klassifikationssystem, vilket det vara må, som anledning 
att inskränka jordbeskrivningen till ett minimum. Tvärtom bör huvudvikten alltid 
läggas vid fullständig ordbeskrivning av alla väsentliga egenskaper (complete 
verbal description of every pertinent characteristic of a soil).»

Vad Casagrande här säger kan knappast nog starkt understrykas. Det finns 
inga genvägar till behärskande av jordmaterialläran. Stela enkla system med ett,, 
fåtal grupper, indelningen grundad på vissa fysisk-mekaniska provningsdata, 
så som PR, H RB och C A A  systemen, kan motiveras som pedagogiska nödfalls- 
åtgärder, där det gäller att ge första hjälp inom ett obekant arbetsområde. Exakt
heten i dessa system är knappast större än om man exempelvis kalkylerade med 
metallerna som en enda materialgrupp »metall», den är t. o. m. mindre, eftersom 
ifrågavarande grupper inte äro »naturligt avgränsade» så som metallbegreppet. 
Kvardröjandet vid sådana ytterligt primitiva, improviserade klassifikations
system kan vara direkt hinderligt, och har otvivelaktigt i många fall bromsat upp 
resp. missriktat den mer tekniskt betonade forskningen och de praktiska resulta
ten inom de vida arbetsområden för vilka jordmaterialkunskapen är väsentlig.

4. Burmister’s symbolsystem.

Ett liknande system för jordkarakterisering genom symbolbeteckningar har i 
början av 1940-talet utarbetats av D. M. Burmister, vid Columbia University 
New York, vilket i utvidgad form nyligen (hösten 1950) framlagts i en lång upp
sats i Highway Research Board’s Proceedings (vol. 29). Det innebär en noggrant 
genomförd detaljerad ordbeskrivning, utgående från typen »fine Gravel, some 
coarse Sand», varvid orden kunna ersättas av resp. begynnelsebokstäver. Därvid 
låter Burmister orden »and, some, little, trace» få exakt definierad mängdbe-T 
tydelse, motsvarande resp. 50— 35, 35—20, 20— 10, <C 10 %  i siktanalysen.) 
När +  eller — tillfogas betyder det övre eller undre hälften av resp. intervall; 
sålunda »little» (förkortat 1) =  20— 10 % , »little+  » (1 +  ) =  20— 15 °/o. (Där-, 
jämte kan plus- och minustecken användas för att förstärka eller försvaga sådana 
ord som grov och fin: ex. »coarse+.» motsvarar »mycket grov».)

Systemet kan exemplifieras genom ett av Burmisters egna typfall:
»Coarse to fine sand, some Silt &  Clay, and coarse +  to fine Gravel. Low 

Plasticity.»
Bokstavssymbolen blir:

cfS , s • S-C, a* c +  /G. L • PI



Därjämte kan tillämpas ett mellanstadium av förkortning, med fraktionsnamnen 
fullt utskrivna, övriga termer i bokstavssymboler.

Bokstaven s står för tre ord, Sand, Silt och some, varvid betydelseåtskillnaden 
nås genom olika typografisk markering, såsom exemplet visar.

Betonas må, att det inte heller här är fråga om någon egentlig klassifikation 
eller gruppindelning, men om en definierande ordbeskrivning, angivande korn- 
storleksfördelning och plasticitetsgrad. Systemet är konsekvent genomfört, men 
synes icke nog enkelt-praktiskt för populärt bruk, ej heller väl lämpat för facklig 
framställning. Bortsett från sådana — visserligen icke oväsentliga — detaljer som 
risken för förväxling av S i dess betydelse av »Sand» och »Silt» gäller allmänt, 
att systemet förutsätter utförd siktanalys (enbart bedömning möjliggör inte den 
noggrannhet som den siffermässiga definitionen av »and», »some» etc. förut
sätter), varvid det är värdefullare att få analysresultatet, i siffervärden eller 
grafiskt.

Det är knappast sannolikt att systemet blir allmännare tillämpat, varför 
någon fullständig översikt här icke gives, utan hänvisas till den anförda upp
satsen, som rymmer många synnerligen väsentliga och värdefulla synpunkter på 
jordklassifikationen i byggteknikens tjänst.

De amerikanska systemens tillämplighet 
för svenska förhållanden.

Mellan Sverige och USÄ råder i jordartshänseende den väsentliga skillnaden, 
att variationen och typmängden är ojämförligt mycket större där än hos oss, 
vilket sammanhänger med att USA omfattar mycket större både geologiska och 
klimatologiska variationsområden än Sverige. Den geologiskt sett nyligen avslu
tade skandinaviska nedisningen, som sopat bort alla äldre vittringsjordar etc., 
jämte den dominerande granitiska-gnejsiga urberggrunden, är huvudorsak till, 
att hos oss man har att göra med ett fåtal relativt klart definierade och lätt igen
kännliga huvudgrupper av jordar.

Därför finns hos oss inget behov av eller anledning till användning av sådana 
indelningar som de amerikanska PR, H RB eller C A A  systemen.

Kännedom om de brukliga amerikanska systemen är dock givetvis nödvändig 
för den som vill ta del av amerikansk, och även viss annan utländsk, litteratur 
inom hithörande område. Likaså för sådan publicering av svenska forsknings- 
och försöksresultat, som syftar utöver Nordens gränser, är det önskligt att 
angiva berörda jordtypers beteckning enligt amerikanska system. Därvid bör 
t. v. ifrågakomma såväl det klassiska PR systemet som det nyare H RB, samt A C  
systemet enl. Casagrande. Lämpligen karakteriseras därvid jordarten genom 
koncis ordbeskrivning samt förefintliga fysikaliska-kemiska provningsdata, enl. 
internationell praxis. Exempelvis: »Glacial clay, medium plastic. (PR and H RB 
classific.: A -6; A C  classific.: CL). Hygroskopicity: ¥ h  — 5,5 pet. No organic 
material.»



Fig. 2. Förslag till de svenska moränjordarnas klassifikation.
Fig. 2. Scheme for classification of Moraine Soil (according to Swedish geological conditions).

Huvudtyperna angivna med grövre stil, mellanformer och mindre vanliga typer angivna med 
finare stil. Obs! Moränlera indelas i styvleksklasser i överensstämmelse med de sedimentära 
lerorna.

Svensk jordartsindelning.

I Sverige tillämpas allmänt för vetenskapligt och praktiskt bruk en typindel
ning eller klassifikation, som i sina huvuddrag förelåg färdig ungefär 1920. Den 
är, såsom nämnts, ansluten till internationell praxis, särskilt ifråga om indel
ningen på grund av miner dibeståndsdelarnas kornstorlek samt finmaterialets för
hållande till vatten, enligt de principer och provningsmetoder som utformats av 
Atterberg. En klar och lättillgänglig framställning av detta klassifikationssystem 
har givits av Ekström 1927.

Det svenska klassifikationssystemet är sammanställt i tabell 7. Ifråga om in
delningen av de sedimentära mineraljordarna och de organiska jordarna råder 
praktiskt taget full samstämmighet och systemet kan betecknas som standar
diserat.

Enda avvikelsen är tillägget av gruppen »mellanmo» (obs. jordartsterm, icke 
kornstorleksklass), representerande mellanled mellan grovmo- och finmojordar 
(grovmoig finmo till finmoig grovmo). Främst med hänsyn till tjälverkan 
har det befunnits praktiskt välmotiverat att ge denna ganska vanligt förekom
mande jordtyp en karakteriserande beteckning: den har varken grovmons icke- 
tjälaktiva finsandkaraktär eller finmons egenskap av starkt tjälaktiv »jäslera».

Det bör även påpekas, att tabellen blott upptager huvudtyperna, och att över
gångsformer finnas, vilka karakteriseras genom sammanställning av huvudtyper



Fig. 3. Läge i siktdiagrammet för normal, välgraderad urbergsbottenmorän (normalmorän). 
Underst den s. k. idealgruszonen, motsvarande lämplig sammansättning av grusvägbana.

Fig. 3. Grading of ordinary moraine soil (»normal moraine»), common in Scandinavian archaic 
rock areas. (Below: grading of good gravel mixture for wearing courses).

nas benämningar. Exempel: sandigt fingrus, (svagt) grusig sand,1 finsandig dy
jord, moig sjödy o. s. v. Terminologin ger möjlighet till olika kombination och 
specifikation, allt efter behovet.

Ifråga om moränjordarnas klassifikation eller benämning råder däremot vissa 
skiljaktigheter, mest av praktisk art. Grundprincipen är gemensam: benämning 
efter dominerande partikelfraktion(er). Men principen att söka ange vissa siffer-

1 En viss obestämdhet råder ifråga om gränsen mellan grus och sand, som jordartsbegrepp. 
Materialkaraktären »sand» skiljer sig från »grus» bl. a. genom att kapillärverkan är nog stor att 
ge fuktigt material avsevärd sammanhållning, samt genom att den mänskliga hudens känsel
sinne i allmänhet uppfattar packad sand som homogent material. Det grövsta inom grovsand- 
fraktionen, alltså nära intill 2 mm, har närmast gruskaraktär, varför det inte behövs stort till
skott av material över 2 mm för att en grovsand skall få avgjord gruskaraktär. (Än mer gäller 
detta ifall man, i överensstämmelse med amerikansk praxis, räknar med 2 mm maskvidd =  sikt 
nr 10 i stället för 2 mm rundhål, som motsvarar 1.6 mm maskvidd.) Finare sand, med starkt 
utpräglade sandegenskaper, behöver betydligt mer material över 2 mm för att gruskaraktären 
skall överväga.

En allmängiltig gränssiffra för den mängd av fraktionen grus som behövs för att jordarten 
skall betecknas som grus, kan därför icke angivas — det beror på sorteringsgraden. För serien 
någorlunda välgraderad grus-sand kan gränsen lämpligen sättas vid 20 °/'o och 2 mm siktstorlek, 
så att när mängden material stannande på sikt 2 mm (räknat i procent av allt material passerande 
sikt 1 6 mm) är minst 20 °/o, materialet betecknas som grus.



Fig. 4. Läget i siktdiagrammet för moränhuvudtyper avvikande fran normalmorän. Med olika 
beteckning äro inlagda de zoner inom vilka siktkurvorna för resp. moräntyper falla. Zongrän

sernas förlopp angiva den typiska krökningen för resp. siktkurvor (jfr. fig. 5).

Fraktionsbenämningarna överst hänföra sig till den svenska korngruppskalan, som utgår 
från rundhål (ekvivalenstalet kvadratkantlängd:rundhålsdiameter kan för normal kornform 
sättas till 0.8). Gränserna äro angivna med det noggrannare värdet 6.3, 0.63 etc.

Fig. 4. Grading of moraine types, differing from the well-graded »normal moraine» by 
dominance of special fractions. From below and upwards: gravelous, sandy, sandy—silty, coarse

silty, and fine silty moraine.

Observera att siktkurvan ensam icke fullständigt karakteriserar typen; särskilt gäller detta 
moräner med hög halt av finare material. Här är sedimentationsanalys eller fysikaliska bestäm
ningar, såsom hygroskopicitet (Wh), jäslereprov, plasticitets- och torrhållfasthetsprov avgörande.

värden för minsta procenttalet grus, sand etc. som en morän skall innehålla för 
att kallas »grusig», »sandig», etc., är dock mindre lämplig, främst emedan 
dominansen på ett komplicerat sätt beror av samtliga fraktioners samspel.

Emedan ett genomfört system för moränernas klassifikation är väl behövligt, 
framlägges här ett sådant klassifikationssystem. Det utgår från de principer och 
den terminologi som för de sista årtiondenas kvartärgeologer och markforskare 
är gemensamma, ehuru med växlande tillämpning i detalj. Den empiriska grund
valen är det stora material av moränanalyser som publicerats av främst Ekström, 
Lundqvist, Granlund m. fl., samt de av Statens Väginstitut bedrivna regionala 
grusvägmaterialundersökningar (»grusinventeringar») som behandlats av Reng- 
mark (1945), och vilka nu omfatta 19 av landets 24 län.

Dessa indelningssystem utgår från en inom största delen av Sverige vanligt



Fig. 5. Exempel på karakteristiska siktkurvor för olika moräntyper.
1 =  (fin)grusig, 2 =  sandig, 3 =  sandig-moig, 4 =  moig, 5 =  moig-mjälig eller mjälig morän.

Fig. 5. Examples of different moraine types: »normal moraine», and 1  =  fine gravelly, 
2 =  sandy, j  =  sandy— 4 =  coarse silty, 5 =  fine silty. (Especially the types rich in 

fines, are characterized also by physical properties, as a complement to sieve analysis).

förekommande grundtyp, nämligen urbergsområdenas normala bottenmorän. 
Denna morän typ, här kallad normalmorän, är. jämnt och väl graderad, d. v. s. in
nehåller med relativt jämn frekvens alla partikelstorlekar, från block och sten till 
grus-sand-mo, och slutligen (med avtagande frekvens) mjäla och ler. Normal
moränen har motsvarande jämn fördelningskurva, med inom siktdiagrammet 
nästan rakt förlopp och läge inom en relativt trång sektor (fig. 3). Dock visar 
även normalmoränen ofta någon övervikt inom grovmo-(mellansand)-området, 
med motsvarande svag krökning av siktkurvan (konvex uppifrån sett).

Andra moräntyper ha uppkommit genom annat (svagare) stenmaterial: vittrat 
berg, eller skiffer, kalksten, sandsten etc., eller genom särskilt länge pågående 
intensiv krossning. Stor roll spelar inblandningen av sorterat vattensediment- 
material, från grus till lera. Dessa moräntyper karakteriseras lämpligast genom 
arten och graden av sin avvikelse från nörmalmoränen, en avvikelse bestående i 
mer eller mindre markerat högre frekvens för en eller flera kornstorleksklasser. 
Därvid utgår benämningen från arten av dominerande fraktion, ex. sandig 
morän, sandig-moig morän etc., men även graden kan vara lämplig att markera: 
ex. något sandig (svagt sandig), starkt sandig morän.



T  abell 7. Förslag till svensk jordart sindelning, tabellariskt 

Gäller jorden under matjordstäcket. Matjorden sär-

Kännetecknas huvud-

Jordartsgrupper Allmänt
(E. t. =  efter torkning av genomfuktat, 

packat material)

I 
M

in
er

al
jo

rd
ar

A.
 M

or
än

i. Normal morän Hög halt sten i väl graderad mellanmassa. E. t. 
väl sammanhållande — hård

2. Grusig morän Hög grushalt. E. t. lös (svagt sammanhållande)

3* Sandig morän Hög sandhalt. E. t. lös (svagt sammanhållande)

4- Sandig-moig morän Hög halt av sand och grövre mo. E. t. lös 
(svagt—måttl. sammanhållande)

5*
6.

Moig morän 
Mjälig »

Finjorden tydligt jäslereflytande (»jäsleremo- 
rän»). E. t. måttligt hård

7- Lerig morän Finjorden tydligt plastisk. E. t. hård

8. Moränlera Plastisk. Ringa mängd grövre material. E. t. hård

B.
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i. Block — klapper Huvudsakligen grövre sten

2. Grus Hög halt 20—2 mm

3 
Sa

nd

Grovsand Dominerande 2—0.6 mm (c:a mursand)

Mellansand Dominerande 0.6—0.2 mm (c:a putssand)

Finsand el. grovmo Dominerande 0.2—0.06 mm

»Mellanmo» Jäslereflytande,1 dock ej typiskt, (Finsandig). 
E. t. mycket lös

4. 
»J

äs
le

ra
» Finmo Kraftigt jäslereflytande.1 E t. lös

Mjäla Kraftigt jäslereflytande. E. t. lös—måttligt fast

Lättlera Märkbart plastisk. Tydligt jäslereflytande.1 E. t. 
fast, dock ej hård

5. 
Le

ra
2

Lättare

Mellan-

Plastisk. Blott svagt jäslereflytande.1 E. t. gan
ska hård

lera Styvare Plastisk. Ej jäslereflytande.1 E. t. hård

Styv (fet) lera Högplastisk. E. t. hård

Mycket styv (mkt 
fet) lera

Högplastisk. E. t. mycket hård

1 »Skakprov» eller »jäslereprov» består i skakning eller vibrering av en klump väl vatten- 
mättad jord, som därvid flyter ut. Vid vibrationsfri sammantryckning hårdnar jordprovet, och 
verkar torrt-sprött. — Denna konsistensegenskap betecknas med »jäslereflytande».

»Utrullprov»: prövas huruvida jorden låter sig utan svårighet rullas till en smal (1 1/2 å 1 mm 
diam) tråd.



uppställd, speciellt för vägbyggnadstekniskt bruk. 

präglas av mer eller mindre hög halt av humus (mull).

sakligen genom Tjälfarlighets- 
grupp 

I =  icke tjälf. 
II =  måttl. » 

III — mycket »

Motsvarande jordartsgrupp 
enl. amerikanska system

Viktigaste laboratorieprov2 
(+  uppfyller, — uppfyller icke provkriteriet)

PR
(Public
Roads)

AC
(Casa

grande)

Siktning II A -i GC

Siktning I—II A-3 G ¥

Siktning (kapillaritet) II ( - 1) A -3 SW

Siktning (kapillaritet) II A-2 fr. s w

Siktning, skakprov+ III A-2 fr. GF

Siktning, skakprov— Hygroskopicitet, plastici- 
tetsprov

II-(III) A-2 pl. GC

Siktning. Hygroskopicitet 1 u,n§efär motsvaran-
Plasticitetprov f de s?m , for sedl- r ) mentara leror

II A-2 pl. — A -6 (CL)—CH

------- I (A-3) —

Siktning I A-3 GP(—G ¥ )

Siktning. Kapillaritet 4— 15 cm I A -3 SP

Siktning. Kapillaritet 12— 50 cm I A-3 SP

Siktning. Kapillaritet 40— 120 cm I (A-3) SP

(Skakprov+  ) Kapillaritet c:a 1.0— 1.5 m II (A-3/A-4) (SP/ML)

Skakprov +  Utrullprov— Kapillaritet 1.5—ca 
6 m

III A-4 ML

Skakprov +  Utrullprov— Kapillaritet ca 4— 12 m III A-4 ML

Skakprov ~r Utrullprov( + ) Hygroskopicitet 
Wh =  3—4. Plasticitetsprov V10—V100 <  6

III A-4 CL

Skakprov( +  ) Utrullprov +  Hygroskopicitet 
Wh =  4— 5.5. Plasticitetsprov V10—V100 =  
=  6— 10

II—III A-4/A-6 CL

Skakprov— Utrullprov +  Hygroskopicitet 
Wh =  5.5—7. Plasticitetsprov V10—V100 =  
=  10— 14

II A-6 CL/CH

Hygroskopicitet == 7— 10 Utrullprov +  
Plasticitetsprov V10—V100 =  14—20 Skakprov—

II A-6 CH

Hygroskopicitet =  >  10 Utrullprov +  
Plasticitetsprov V10—V100 =  >  20 Skakprov—

II A-6 CH

2 Starkt kalkhaltig lera kallas märgel; beteckningar som »märglig lera» användes även som 
synonym för »kalkhaltig lera». V arvi g lera består av växelvis fetare (styvare) och magrare 
(lättare) ofta mjäliga skikt; styvleksgraden bestämmes på hela materialet.



Tabell 7.

Jordartsgrupper

Kännetecknas huvud-

Allmänt
(E. t. =  efter torkning av genomfuktat, 

packat material)

över Gyttjig lera (gyttje- Plasticitet, hårdhet e. t., färg etc. i proportion
gångs lera) till de båda komponenternas mängd och egen
former Lerig gyttja (ler- skaper (lerans styvleksgrad, gyttjans typ)

gyttja)

II 
O
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is
ka
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ar

A 
Se

di
m
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t

i. 
G

yt
tj

a

»Vanlig gyttja» Tät, ofibrös, ofta grönaktig och relativt ljus.
Huvudgrupper: Plastisk, vanl. elastisk. E. t. hård
alggyttja & detritus-
gyttja
Talrika under
grupper.

Kalkgyttja D:o. Ljus färg. Hög kalkhalt.

2.

Diatomacéjord, ki- Ljust brun—gul till nästan vit mjölig

B 
T

or
vj

or
da

r

selgur. (En sorts ki-
selalggyttja)

3-

Dyjord3 Ofibrös. Mörkbrun till brunsvart. Särskilt kärr
Huvudgrupper: dyn ofta m. rikl. grövre växtfragment.
sjödy, kärrdy

i.

Kärrtorv. Indelas ef Starr, ag, vass, fräken, brunmossor etc. Vanli

III
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em
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ka

 
se
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t

ter växtslag och för- gen brun, ofta kalkhaltig. Lövkärrtorv: rikl.
multningsgrad (hu- bladfragment av al, björk etc.
minositet)

2.

Mosstorv. Indelas ef Hög halt vitmossa. Färg ljus (gul-grönaktig) till
ter växtslag och för- brun, beroende av huminositeten
multningsgrad (hu-
minositet)

A Bleke (kalkutfälln.) Vitaktig—vit. Fräser intensivt för saltsyra

B
Järnsediment: Rostfärg (sideriten ljus, men mörknar fort). I
limonit (hydroxid) myrar, grunda sjöar etc.
siderit (karbonat)

3 Blandformer mellan dyjord och mineralsediment, särskilt sand, förekommer: ex. »dyig

Dessa avvikelser kunna givetvis avläsas ur kornfördelningskurvans förlopp. 
Inom det storleksintervall som siktdia gramme t omfattar framgår moräntyperna 
»grusig», »sandig» och »moig» direkt genom siktkurvans förlopp: kombinationen 
av zonal placering och den större brantheten inom dominerande kornstorleks- 
område (fig. 4— 5). För moig-mjälig och mjälig morän faller den dominanta 
kornstorleken helt utanför det område som nås genom siktanalys, men likväl 
markeras karaktären även i siktdiagrammet, genom siktkurvans höga läge. Dock 
är härvidlag siktanalysen utpräglat otillräcklig, och kräver komplettering genom 
sedimentationsanalys, resp. fysikaliska bestämningar; framför allt det enkla och



(forts.).

sakligen genom Tjälf arlighets- 
grupp 

I =  icke tjälf. 
II =  måttl. » 

III — mycket »

Motsvarande jordartsgrupp 
enl. amerikanska svstem

Viktigaste laboratorieprov
PR

(Public
Roads)

AC
(Casa-

grande)

Hygroskopicitet. Plasticitetsprov. Kemisk ana
lys; proportion minerogen: org. substans, etc.

I I—I A-7 CH/OH

Kemisk & mikroskopisk analys. Alkaliextrakt 
grönt

I A-7 OH

Kemisk & mikroskopisk analys. Alkaliextrakt 
grönt

I A-7 OH

Mikroskopisk analys: kiselskal av diatomacéer A -s OH

Kemisk & mikroskopisk analys. Alkaliextrakt 
brunt

I A-8 OH

Botanisk och kemisk analys (främst humushalt) I A-8 OH—Pt

Botanisk och kemisk analys (främst humushalt) I (A-8) Pt

Kemiska bestämningar — —

Kemiska bestämningar — —

grovmo», »sandig dyjord».

väsentliga skakprovet (»jäslereprovet»), vars starka positiva utslag kännetecknar 
denna genom sin tjälf ärlighet betydelsefulla moräntyp (»jäsleremorän»).

För de leriga moränerna slutligen är siktkurvan än mer variabel. Denna grupp 
kännetecknas främst genom sin fysikaliska karaktär: plasticitet, hygroskopicitet 
etc., och benämningen blir »lerig morän» till »moränlera», den. senare indelad 
efter styvleksgrad likt de sedimentära lerorna: moränmellanlera, styv moränlera 
etc., varvid hygroskopicitets- och plasticitetsprov utföras på material <  2 mm. 
Stundom förekommer lerig morän m-ed ett frekvensmaximum inom grus-sand- 
området: grusig-lerig och sandig-lerig morän, grusig eller sandig moränlera.



Fig. 2 ger en schematisk översikt över de moräntyper som befunnits lämpligt 
och erforderligt att urskilja. Framhållas må ånyo, att det för normalmorän 
karakteristiska är den jämna graderingen med en i siktdiagrammet inom en trång 
sektor fallande, tillnärmelsevis rak fördelningskurva, samt en avsevärd halt 
cementerande ler, med därav följande fasthet efter torkning av packat material; 
dock att denna faktor kan mycket starkt variera.1 Som grusig normalmorän 
betecknas en övergångstyp, vilken har liknande egenskaper och sammansättning, 
men med högre grushalt; beteckningen grusig morän förbehålles därmed mer ut
präglat grusiga och finjordfattiga, svagt bindiga (efter torkning föga fasta) typer, 
som alltså bl. a. är relativt lättschaktade. (Grusig-lerig morän däremot, som 
visserligen har låg finjordshalt men finjorden utpräglat lerig, är starkt bindig.)

Åt motsatta hållet övergår normalmoränen i en relativt grusfattig men väl
graderad (varken sandig-moig eller mjälig!) och starkt bindig typ, här kallad 
lerig normalmorän.

Synonymt med »grusig» resp. »lerig» kan användas »mager» resp. »fet nor
malmorän».

Även moränens blockhalt bör lämpligen komma till uttryck vid karakterise
ringen av morän i större enheter (moränmark, moränskärningar). Vanligtvis 
tillämpas 3 å 5 klasser: (blockfri), blockfattig, normalblockig, blockrik (mycket 
blockrik). Hög frekvens av mycket stora block kan betecknas genom termen 
storblockig, grovblockig.

Gemensamt för alla mineraljordar gäller, att även stenmaterialets petro- 
gr a fiska-miner alogiska beskaffenhet bör innefattas i klassifikationen. Såsom redan 
framhållits, medför vårt lands säregna geologiska förhållanden att den petrogra- 
fiskt-mineralogiska variationen i allmänhet är tämligen ringa. Som regel behöver 
därför inte beteckningen »urbergs-» (resp. »granit-gnejs-») angivas, emedan 
denna stenmaterialbeskaffenhet normalt underförstås. Starkare avvikelser här
ifrån bör dock lämpligen inkluderas i benämningen: ex. »skiffergrus», »kvarts
sand» eller benämning av typen »silurmorän», som anger dominans av ifråga
varande silurområdes bergarter (främst kalksten, lerskiffer) i moränen.

De organiska jordarterna är i olika vetenskapliga och tekniska specialsamman
hang föremål för en mycket detaljerad indelning (växtslag, förmultningsgrad, 
kemisk beskaffenhet etc.). I tabell 5 återges blott de byggnadstekniskt betydelse
fulla huvudgrupperna.

Jordmån. Matjord.

Den allmänna jordartsindelningen hänför sig till jorden under matjords- 
täcket (alven resp. grundjorden). Matjorden kan i allmänhet betraktas som här
ledd ur alvjorden genom tillskott av främst humussubstans (mull), härrörande 
från platsens vegetation och i viss mån djurliv, på odlad mark därjämte tillförd 
naturgödsel. Vid benämning av matjordarna tillfogas sålunda uppgift om mull-

1 Erik Granlund har använt termen normal morän i annan betydelse, nämligen som det 
statistiska medeltalet för samtliga undersökta moräner (av olika typer) inom ett visst geogra
fiskt område (Västerbotten); alltså liktydigt med »genomsnittsmorän».



halten: exempelvis »mullfattig mellansand»; »mullrik styv lera» (eller »styv 
matjordslera», varvid ungefär normal mullhalt underförstås).

A v synnerlig betydelse i många sammanhang är de kemiska omsättningar- 
omvandlingar som drabbat de övre markskikten, i allmänhet inom en zon från 
ytan och till det djup vartill verkan av luft, växtrötter och nedsipprande ytvatten 
når. A v dessa klimatologisk-biologiskt styrda processer åstadkommen markbe
skaffenhet kallas jordman. Man särskiljer ett stort antal olika jordmåntyper 
betingade av primärfaktorerna klimat och topografiskt läge resp. vattengenom- 
släpplighet, som tillsammans i sin tur bestämmer typen av växtlighet ach kemisk 
aktivitet, med därav beroende vittring (kemisk utlösning) och kemisk utfällning. 
Inom den klimatzon till vilken i det närmaste hela vårt land hör kallas den 
förhärskande jordmåntypen podsol, och kännetecknas av att närmast under 
matjorden uppträder ett urlakningsskikt, blekt till färgen och därför kallat 
blekjord, därunder ett anrikningsskikt med utfälld järnhydroxid resp. humus
substans. I den vanliga järnpodsolen är detta skikt gulbrunt av järnoxid och 
kallas rostjord, i humuspodsolen är det mörkbrunt-mörkgrått till nästan svart; 
mellan dessa båda podsoltyper finnas alla övergångsformer. Byggnadsteknisk 
betydelse får podsolen huvudsakligen när utfällningen i anrikningshorisonten är 
så kraftig att den cementerar samman jordpartiklarna till ett sandstenshårt lager: 
or t sten eller »skenhälla».,

Med jordmåntypen intimt sammanhängande är de ytligare jordarternas kemiska 
kondition överhuvudtaget, främst halten av näringsmedel samt surhetsgraden, 
på vanligt sätt uttryckt i exponentsiffran för vätejonkoncentrationen (pH) — 
sura och alkalina jordar representera ur biologisk synpunkt synnerligen väsent
liga olikheter.

Samtliga dessa frågor falla inom markläran, som närmast behandlar jordgrun
den med hänsyn till växtligheten, inom jordbrukets och skogsbrukets praktiska 
tillämpningsområde.

För det byggnadstekniska tillämpningsområdet spelar jordmånstyp och mat- 
jordsbeskaffenhet1 i allmänhet begränsad roll hos oss. Avgörande är här de olika 
grundjordtypernas egenskaper såsom bärande underlag, fyllnadsmaterial, samt 
material till betong, vägbanor etc.

Dock är även här matjordens beskaffenhet i flera fall av väsentlig betydelse. 
Frågan om matjordens avschaktning, resp. dispositionen av matjordsschakt- 
massor, kan i hög grad vara beroende av matjordens sammansättning, främst dess 
mullhalt. Att matjord undvikes som bärande underlag och särskilt som fyllning, 
beror på erfarenheten av matjordens elasticitet, dess långtidssättning genom den 
organiska substansens oxidation etc.; men vid många mullfattiga matjordar bli 
dessa olägenheter obetydliga eller omärkliga. Bedömning eller bestämning av 
mullhalten, eventuellt även volymviktbestämning efter komprimering, är i dessa 
fall erforderlig.

För matjordens användning som växtlighetsunderlag spelar dess kvalitet givet
vis stor roll; speciellt när vissa mekaniska påkänningar tillkommer. För slänt

1 Inom varmare, icke nyligen nedisade områden (alltså större delen av jordytan) har de 
kemiska omsättningarna i regel nått djupt, och medfört stora jordtypolikheter på olika nivåer; 
jordmåneffekterna uppgår-ingår i själva jordklassifikationen.



beklädnad bör lätteroderad eller flytbenägen matjord undvikas; exempelvis mull- 
fattig jäslera är ett som släntjord helt olämpligt material. A v stor betydelse är 
beskaffenheten av matjord till gräsbevuxna flygfältytor, genom kombination av 
agrologiska och hållfasthetstekniska fordringar. Väsentligt olika typfall, såsom 
underlag av sand resp. lera, med motsvarande olika krav på matjordens vatten- 
hållningsförmåga och konsistens vid olika fuktighet, kunna därvid urskiljas.

Utöver de två matjordsklassifikatoriskt grundläggande faktorerna, minera
logisk jordtyp och humushalt, spelar här det kemiska tillståndet ofta stor roll, 
även för hållfastheten. Särskilt gäller detta leriga matjordar: erinras skall blott 
om den stora effekt ifråga om motstånd mot vattenuppmjukning som utövas av 
även helt små mängder av sådana kemiska substanser som humussyrornas och 
hartssyrornas metallföreningar.

I dessa fall bör sålunda matjordarna klassificeras genom angivande av grund
jordtyp enligt tabell 5 samt mullhalt, med tillfogande av erforderliga komplet
terande kemiska data; eventuellt därjämte speciella mekaniska-fysikaliska prov
ningsresultat, i analogi med vad som i olika fall ofta erfordras för icke-mat- 
jordar. Med hänsyn till mullhalten brukas följande indelning, med ungefärliga 
gränsvärden (enl. Ekström).

Mullhalt i vikt-^
Mullfattiga ..............................................................................  < 2
Något mullhaltiga..................................................................  2— 3
Måttligt mullhaltiga ..............................................................  3— 6
Mullrika ..................................................................................  6—12

, Mycket mullrika......................................................................  12—20
Sandiga till leriga mulljordar................................................  20—40
Mulljordar ..............................................................................  > 4 0

Framhållas bör, att på grund av mullmaterialets låga volymvikt mullhalten 
uttryckt i volymprocent blir väsentligt mycket större; redan vid ett par tiotal 
vikt-% mullhalt är mullen så dominerande att det är berättigat att beteckna 
jorden som mulljord.

Betonas bör, att det för matjord karakteristiska är just mullsubstansen, i vilken 
det organiska ursprungsmaterialet är så starkt sönderdelat att cellstrukturerna 
förstörts. Såsom matjord skall sålunda icke räknas det torvaktiga ytskikt av 
föga förmultnat grövre växtavfall (råhumus), vilket förekommer framför allt 
på barrskogsmark.
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Det bör framhållas, att jordklassifikationen hänför sig till själva jordsubstansen, 
icke till vare sig rådande vattenhalt eller packningsgrad. Dock spelar i många fall 
dessa faktorer stor roll för jordens tekniska materialkaraktär.

Detta gäller särskilt för lera, i det en synnerligen väsentlig skillnad råder 
mellan leran i den s. k. torr skorpan, eller det övre lager som påverkats av ut- 
torkningen från markytan (innefattande tjälverkan), där leran har fastare kon
sistens och är genomdragen av sprickor, och den underliggande mjukare och 
sprickfria s. k. säpleran. De skilja sig åt inte endast till packningsgrad-vattenhalt 
och skärhållfasthet, utan även till sin struktur. En och samma lersort kan före



komma som torr skorpa och som såplera; ex. en mycket styv lera kan sålunda 
existera som mjuk såplera. Termen »styv» i klassifikationen är synonym med 
»fet». Detta bruk av beteckningen »styv» kan förefalla oegentligt, men beror 
på att terminologin först utformats för jordbrukets behov, och att i torrskorpans 
ytskikt de högkolloidala, feta lerorna genomgående äro »styva», d. v. s. segt 
sammanhållande och hårda.1

För moränjordarnas praktiska materialkaraktär kan packningsgraden spela 
väsentlig roll. En hårdpackad och hårdschaktad bottenmorän kan sålunda vara 
uppluckrad och mer lättschaktad inom ytlagret ned till gränsen för största 
tjäldjup. Härmed må icke förblandas det sakförhållandet, att moränmark van
ligen har ett ytlager av annan materialsammansättning och härkomst (ytmorän) 
än den underliggande bottenmoränen; mestadels samverka dessa båda omstän
digheter.

Såsom i inledningen framhållits, bör ett jordartsindelningssystem på en gång 
vara logiskt klart och konsekvent, och uttrycka de naturliga och tekniska jord
typerna, d. v. s. sådana grupper vilka genom uppkomstsätt och förekomst-utbred
ning samt genom praktiskt-tekniskt betydelsefulla egenskaper framträda som 
tydliga »typer».

Detta grundliggande system bör göras relativt detaljerat. För praktiskt bruk 
kan olika tekniska tillämpningsområden kräva olika gruppindelning (ex. vid 
bedömning av tjälfarlighet, vid val av förstärkningsåtgärder, beräkning av 
schaktkostnad, val av komprimeringsmetod etc.). Härför är det önskligt, att 
det grundläggande gemensamma jordindelningssystemet är så utformat, att för 
de olika tillämpningsområdena den tekniska gruppindelningen kan ske genom 
användning av detta systems enheter som element, vilka alltefter praktikens 
behov kunna sammanslås till tekniska gruppenheter.

1 Riktigast vore att konsekvent ersätta »styv» med »fet»; men detta bruk av »styv» har 
vunnit synnerlig hävd, varför det är lämpligt att t. v. använda båda termerna synonymt. Så 
har skett i tabell 5.



SU M M A R Y

Q Sls A N  IN T R O D U C T IO N  a summary is given of the main principles ac
cording to which soil types are distinguished and soil classification systems found
ed. As these classification principles are many and different, and the aim and 
intentions of systematisation still more variable, the thicket of soil classification 
is not easily penetrated.

The last decades of American progress in soil science and technics—research, 
testing as well as construction— are of world-wide known importance, and of 
practical adaptive interest for Sweden because of resemblance in conditions. Thus 
the American soil classification systems highly interest Swedish technicans 
working with soil construction. In this review the most important and commonly 
used of these American systems are described, and tables also give the Swedish 
soil terms corresponding to each soil class of the American system described.

Knowledge of these American soil systems is necessary for everyone reading 
American papers dealing with the matter of Soil and Construction. But for inter
nal use within Sweden and Scandinavia, the American systems are not adapted. 
The main reason is the much more uniform and simple geological and climato- 
logical conditions (e. g. all Scandinavia lately glaciated, and almost totally fall
ing within the podsol zone of weathering). Thus a rather simple and clear natural 
system of soil classification is possible, founded on a synthesis of genesis, con
stituents, and physical properties; a non-rigid system, suitable for the scientist 
and adaptable for different technical purposes.

In the main it was ready about 1920, founded on the work of the classic 
Swedish soil scientist Atterberg, and thus in accordance with international prac
tice (particle scale u. a.). In Scandinavia geological conditions combine towards 
domination of particle-size as characteristic of our minerogen sedimentary soils: 
small chemical variation, unweathered quarz-feldspar-mica in allsize glacial 
crush assortation, usually fractionally sedimented at gradually decreasing stream- 
speed, outside ice-border or within fiords or narrow lakes. Thus the high fre
quency of almost monovariant soil, the varying factor being particle size, mostly 
with a distinct frequence maximum designing the soil type. The series of well 
assorted sediments, classified by the localisation of particle frequence maximum 
on particle size scale, and with approximately constant mineralogical composition 
(quarz-feldspar, with percentage of micas, hydromicas and relatives, proportion
ally increasing as size diminishes from fine silt toward clay) is the back-bone 
pillar of anorganic soil classification. It is the central axis from which different



sub-series are branching, characterized by different mineralogical composition, 
more extended gradation, organic components. This classification system is found 
both principally clear and practically well adaptable, and is generally accepted 
by Scandinavian pedologists.

Concerning the other big province of minerogene soils, the moraine soils, stan
dardisation is far less developed. O f course deviations from the well-graded »nor
mal moraine» may be classified by adding the name of dominating fraction; but 
in fact the moraine soil properties depend in a rather complicated way on the 
different fractions.

A scheme of moraine soil classification is given, with special regard to the 
technically important properties: binding capacity, and frost action sensibility.

In table 5 is given a scheme of the whole system, each soil group also with 
corresponding group sign according to the American PR  and A C  systems.

A following chapter deals with the top soil types, and their relation to sub-soil.
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