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 I 

SAMMANFATTNING 

Inom geotekniken behövs ofta jordlagerföljden och jordens egenskaper bedömmas. För att 
göra detta används ofta sonderingsmetoden Cone Penetration Test (CPT), som används främst 
till att ge en preliminär bedömning av jordlagerföljden och en uppskattning av geotekniska 
egenskaper. CPT-sondering är en avancerad metod som ställer högre krav på både 
fältgeotekniker och handläggande geotekniker jämfört med andra metoder och är en metod 
där många faktorer påverkar resultatet.  

Detta examensarbete undersöker vilka faktorer som påverkar CPT-sondering med fokus på 
utrustning och handhavandet hos teknikkonsultföretaget WSP i Östergötland. Syftet med 
arbetet är att jämföra och utvärdera metod och resultat hos WSP för att se om det finns några 
skillnader i handhavandet och mellan de tre olika sonderna som är använda i studien. I studien 
utfördes 12 stycken CPT-sonderingar i samma område och dessa utfördes av samma 
fältgeotekniker, där häften av sonderingarna var utförda med förborrning och vattenfyllt 
sonderingshål och den andra hälften utförda med endast förborrning. Dessutom utfördes en 
skruvprovtagning i området. När sonderingarna var gjorda utvärderades resultaten i 
programvaran Conrad.  

Sonderingarna utfördes i ett område mellan Vånga och Göten, väster om Norrköping och 
området består främst av silt med lager av sand. Resultatet av studien visar att sond A har de 
jämnaste resultaten och orsaken till detta är troligtvis att denna sond är den som senast har 
kalibrerats. Efter sondering 2-C upptäcktes en skada på friktionshylsan för sond C, 
friktionshylsan byttes ut och trots detta ser resultatet för denna sond bra ut. Den första 
sonderingen gjord efter byte av friktionshylsan avviker dock i resultatet jämfört med de andra 
sonderingarna gjorda med sond C. Resultatet från sond B visar att denna sond uppnår lägre 
värde jämfört med de andra sonderna. En orsak till detta anses vara att denna sond är den sond 
som är kalibrerad med det tidigaste datumet.  

Slutsatsen i studien är att de faktorer som påverkar resultatet mest är kalibrering, att sonden är 
vätskemättad och att kontroller har utförts av sonden innan och efter sonderingen.  
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ABSTRACT 

In geotechnical engineering there is a need to determine soil stratigraphy and soil properties. 
To do this, the commonly used probing method is Cone Penetration Test (CPT), which is 
primarily used to provide a preliminary evaluation of soil stratigraphy and the geotechnical 
characteristics. CPT is an advanced method that requires high demands on both field 
engineers and the consulting geotechnical engineers compared to other methods. In addition, 
it is a method where many factors influence the result. 

This thesis examines the factors affecting the CPT and the focus is on equipment and the 
performance of engineering consultancy company WSP in Östergötland. The aim is to 
compare and evaluate the methodology and results of the WSP. This is to see if there are 
differences in the operation and between the three different probes used in the study. In the 
study there were 12 CPTu performed in the same area, which were completed by and by the 
same field engineer. Half of the soundings were performed with pre-drilling and water-filled 
probe holes, while the other half were performed with only pre-drilling. After the soundings, 
the results were evaluated in the software Conrad. 

Soundings were carried out in an area between Vånga and Göten, west of Norrköping. This 
area consists mainly of silt with a layer of sand. The results of the study shows that probe A 
delivers the most consistent results and the reason for this is probably that this probe is the 
one that was last calibrated. After one of the probe C soundings, damage was detected to the 
friction sleeve which then was replaced. However, the results of this probe also look 
adequate. The sounding made after replacement of the probe C friction sleeve differs 
compared with the other soundings made with the same probe. The results of probe B shows 
that this probe achieves lower values compared to the other probes. One considered reason is 
that this probe was calibrated earliest.  

The conclusion of the study is that the factors influencing the result most is the calibration of 
the probe, saturation of the probe and that probe checks have been performed before and after 
the sounding. 
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1 INLEDNING 

Information om markförhållanden är en viktig förutsättning för att konstruktioner ska kunna 
byggas stabila och hålla under en lång tid. Läran om jord och bergs tekniska egenskaper och 
dess tillämpning vid planering och byggande kallas för geoteknik. Innan en byggnad eller 
anläggning ska byggas undersöker en geotekniker marken. Geoteknikern undersöker hur 
jordlagerföljden ser ut, vilken belastning jorden klarar och vilka eventuella grundläggnings- 
och förstärkningsmetoder som bör användas för att konstruktionen ska bli stabil och klara de 
laster som konstruktionen utsätts för. (Statens Geotekniska Institut, 2015) 

För att ta reda på jordlagerföljden och dess egenskaper används bland annat olika 
markundersökningsmetoder såsom sondering och provtagning. Sonderingsmetoder som ofta 
används i Sverige är viktsondering, trycksondering, jord-bergsondering och Cone Penetration 
Test-sondering (CPT-sondering). (Jägryd, 2012) (Kurskompendium i geoteknik KTH, 1990) 

CPT-sondering kallas också för spetstryckssondering och den första CPT-sonderingen 
introducerades runt år 1935, sonderingen utvecklades och år 1950 utfördes metoden elektriskt 
och detta medförde att fler parameterar kunde mätas. Från år 1980 ökade användandet av 
metoden och år 1993 tog SGF fram en metodbeskrivning för CPT-sondeirng. Numera 
används en nyare standard framtagen av den Internationella Standardiseringsorganisationen. 
(Svenska Geotekniska Föreningen, 2013)  

De flesta jordarterna i Sverige är skapade under kvartärperioden som började för cirka 2,5 
miljoner år sedan och är den geologiska period vi befinner oss idag. Jordarterna är främst 
avsatta under och efter den senaste inlandsisen som avsmältes för ca 10 000 år sedan och har 
en annan karaktär jämfört med andra delar av världen där jordlagret är avsevärt äldre. (SGU) 
Sverige består till stor del av lösa glaciala jordarter och därför ställs andra krav vid 
sonderingar jämfört med länder bestående av äldre jordarter. CPT-sondering är en metod som 
används i främst lösa jordar (såsom lera och silt) och således är det en metod som passar för 
svenska jordar. 

Denna studie är ett examensarbete och är den avslutade delen av 
Högskoleingenjörsprogrammet inom byggnadsteknik vid Linköpings universitet, 
examensarbetet innefattar 16 hp. Studien utförs på uppdrag av teknikkonsultföretaget WSP 
Samhällsbyggnad Östergötland. 

1.1 Problemformulering 

CPT-sondering är en metod som används främst för att ta fram en uppskattning på jordens 
egenskaper och jordlagerföljden. Det som mäts i jorden är mantelfriktion, spetstryck och 
portryck. När portrycksmätning sker under sonderingen kallas metoden CPTu. Metoden är 
avancerad och ställer högre krav på både fältgeotekniker och handläggande geotekniker än 
vad andra sonderingsmetoder gör. Även om metoden är effektiv så finns det många faktorer 
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som påverkar resultatet av sonderingen. Några av dessa faktorer är val av utrustning, 
utförandet av sonderingen och fältgeoteknikernas kompetens. Dessa faktorer kan påverka 
resultaten och bidra till att resultatet av sonderingen blir osäkert och inte tillförlitligt. 

I ett tidigare examensarbete utfört på KTH gjordes en studie där 5 olika aktörer inom 
geoteknik utförde CPTu-sonderingar på samma område. Studien visade att resultatet mellan 
aktörerna skiljer sig åt och faktorer som kan ha påverkat resultaten är utrustning och 
handhavande men även systematiska fel i sonderingssonderna. En viktig slutsats i studien är 
att geotekniker och beställare behöver ha djupare kunskap om CPTu och att utbildningen av 
fältgeotekniker bör förbättras. (Kardan, 2014).  

För att vidare undersöka vilka faktorer som påverkar resultatet ligger fokus i denna studie på 
att undersöka om skillnader finns mellan olika sonder och vad handhavandet har för 
betydelse.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att jämföra och utvärdera metod och resultat av CPTu-sondering hos WSP för deras 
tre olika sonder, för att se om skillnader mellan sonderna och handhavandet existerar, som i 
sin tur kan påverka resultatet av sonderingen.  

Målet med studien är att hitta dessa eventuella skillnader som påverkar resultatet av CPTu-
sonderingen. Kunskapen om dessa skillnader kan i sin tur bidra att WSP:s sonderingsresultat 
blir mer tillförlitliga. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syfte och mål har följande frågeställningar satts upp: 

 Hur skiljer sig resultatet mellan de använda sonderna åt?  Vad påverkar sonderingsresultatet?  Hur utvärderar Conrad jordlagerföljden i jämförelse med en skruvprovtagning?  
 

1.4 Metod  

För att få djupare kunskap om CPTu-sondering har en litteraturstudie gjorts. För att förstå 
metoden och för att vara föreberedd när den utfördes i fält har CPTu-sondering studeras 
ordentligt. Efter litteraturstudien genomfördes en fältstudie tillsammans med en av WSP:s 
fältgeotekniker i samma undersökningsområde i 3 omgångar. I detta undersökningsområde 
gjordes totalt 12 CPTu-sonderingar av samma fältgeotekniker med 3 olika sonder. I hälften av 
sonderingarna skedde utförandet enligt denne fältgeoteknikers normala handhavande och den 
andra hälften enligt standarden för utförande av CPTu-sondering. WSP:s fältgeotekniker 
utförde även en skruvprovtagning med okulär bedömning av jordlagerföljden och ett 
grundvattenrör installerades.  
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När sonderingen var gjord utvärderades resultaten i programvaran Conrad. För att förstå och 
få kunskap om Conrad genomfördes en genomgång av programmet innan utvärderingen av en 
handläggande geotekniker. För att visualisera resultaten från Conrad användes programmet 
Excel. Resultaten analyserades och genom denna analys kunde slutsatser dras och 
frågeställningarna besvaras.  

1.5 Avgränsningar 

CPT-sonderingar kan utföras på både land och i vatten, denna studie utförs på land och på ett 
och samma område för att få en homogen jordlagerföljd. CPTu-sonderingen utförs hos WSP 
av deras en fältgeotekniker med samma bandvagn och 3 olika CPTu-sonder. Studien 
begränsas till 12 stycken CPTu-sonderingar, dessa analyseras och är underlag för jämförelsen. 
Studien fokuserar på att jämföra portryck, mantelfriktion och spetstryck hos de 3 olika 
sondspetsarna. Studien är begränsad till sonderingar utförda med sondmodell Envi Memocone 
som mäter portrycket genom ett spaltfilter och vätskemättas genom en tunn olja. 
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2 JORDARTER OCH HISTORISK UTVECKLING AV 
SONDERINGSMETODER 

2.1 Jordarter och dess indelning 

En klimatförändring på jorden upptäcktes för 40 miljoner år sedan och en 
medeltemperatursänkning följdes av detta. Resultatet av det förändrade klimatet bidrog till att 
för ca 2,5 miljoner år sedan bildades stora istäcken i norra Europa, nordöstra Asien och norra 
Nordamerika. Detta markerar perioden då jorden gick från tertiärperioden och in i 
kvartärperioden som jorden befinner sig idag. (Lundqvist et al. 2011) 

De jordarter som finns i Sverige är huvudsakligen uppkomna under denna istid och 
efterföljningen av denna. Därför har uppkomsten, dynamiken och avsmältningen av 
inlandsisen en stor betydelse gällande Sveriges geologi. När inlandsisen rörde sig över 
landskapet fångades material upp från berggrunden som sedan transporterades med isen, på 
detta sätt bildades glaciala sediment. En vanlig jordart i Sverige som uppkom genom denna 
process är morän. Morän består av material av alla kornstorlekar från finkorniga till 
grovkorniga material och klassas som en osorterad jordart. När isen smälte uppkom stora 
mängder smältvatten och material som avsattes ur detta smältvatten kallas för 
isälvsavlagringar. När detta skedde blev materialet sorterat där de grovkorniga materialen 
såsom block och sten sedimenterar först och sedan de finkornigare materialen. Ett exempel på 
en typ av isälvavlagring är rullstensåsar, se Figur 1. (Lundqvist et al. 2011) 

 

Figur 1: Genomskärning av en rullstensås (Berg och Jord, 1998) 
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Klassificering och indelning av jordarter kan göras på olika sätt där de vanligaste 
indelningarna är efter jordartens bildningssätt, sammansättning eller tekniska egenskaper. 
Jordarterna kan indelas efter mineraljordar och humusjordar, där kornfördelning och 
kornstorlek är viktiga faktorer för indelning av mineraljordar, se Figur 2. För geoteknisk 
klassificering av jord efter dessa faktorer finns en gemensam internationell standard, SS-EN 
ISO 14668. Andra faktorer som denna standard tar hänsyn till är jordartens plasticitet, 
organiskt innehåll och dess uppkomst. (Larsson, 2008) 

 

Figur 2: Beteckningar och klassficering enligt SS EN 14688-1 och SGFs system (Westerberg 
& Holmén, 2008) 

Indelning av jordar kan även ske efter sammanhållningen mellan kornen och indelningarna är 
friktionsjord, mellanjord och kohesionsjord (Larsson, 2008). 

Friktionsjord  – Är grovkorniga jordar med fraktioner större än 0,063 mm. Här ingår sand, 
grus, sten och block. I en friktionsjord är det friktionen mellan jordkornen som bygger upp 
hållfastheten i jorden. (Jägryd, 2012) 

Kohesionsjord – Finkornig jord som har fraktioner mindre än 0,002 mm, hit tillhör lera. 
Sammanhållningen i en kohesionsjord sker mellan kornen genom en kohesionskraft, dessa 
vidhäftningskrafter samverkar till att jordpartiklarna häftar samman och bildar i sin tur större 
aggregat. (Jägryd, 2012) 

Mellanjord  – Till mellanjord räknas jordar som både uppvisar kohesionskrafter och 
friktionskrafter i sammansättningen. Till denna indelning räknas jordarten silt med fraktion 
mellan 0,002 till 0,06. (Jägryd, 2012) 
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2.2 Historisk utveckling av sonderingsmetoder 

Redan för ca 2000 år sedan i Kina gjordes borrhål som kunde vara flera hundra meter djupa 
och i dessa togs jord- och stenprover upp för undersökning av markförhållandena. Militären 
har spelat en stor roll för utvecklingen av bygg- och grundläggningsmetoder. Eftersom det 
krävdes att militären hade goda kunskaper inom konstruktion och grundläggning för att bygga 
konstruktioner såsom vägar, akvedukter, broar och befästningar. Trots dessa kunskaper 
utfördes de flesta byggnadsarbeten på en prova-och-se basis. (Massarsch, 2014)  

På vikingatiden (år 790-1100) var det viktigt med kunskap om geologi då människorna först 
och främst bodde längs strandlinjerna vilka ofta var våta och ogästvänliga att bygga på. De 
byggde även vägar på lösa jordlager och var då tvungna att lägga knippen av trädgrenar och 
ris, som var en tidig variant av den nutida geotextilen, mellan vägmaterialet och jorden för att 
vägen inte skulle kollapsa. Eftersom strandlinjerna i norra Europa domineras av lösa jordar 
användes ofta träpålar som drevs ner till 4-5 meters djup. (Massarsch & Fellenius, Early 
Swedish Contribution to Geotechnical Engineering, 2012) En teknik för installation av 
träpålar i lösa jordar som kunde utföras både snabbt och nästan utan ansträngning gjordes 
genom att rotera pålen enligt Figur 3. (Menotti & Pranckenaite, 2008). 

 

Konceptet med att bestämma jordens fasthet med hjälp av att trycka eller släppa en kon ner i 
jorden utvecklades tidigt. År 1915 använde John Olsson metoden för att bestämma den 
odränerade skjuvhållfastheten i mycket lös lera. Runt år 1930 utveckade en civilingenjör vid 
namn Pieter Barentsen den holländska konpenetromentern. Han uppfann ett sätt att exakt 
mäta motståndet i jorden som reagerar med konspetsen. Jordens motstånd mättes med hjälp av 
ett hydrauliskt mäthuvud som var försedd med en tryckmätare. På den här tiden var syftet 

Figur 3: Installation av träpålar under vikingatiden (Menotti & Pranckenaite, 2008) 
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med penetrationstester att bestämma tjocklek och bärighet. Runt år 1935 introducerades de 
första typerna av spetstrycksondering och mätningen var då helt mekanisk. Övergången till 
elektrisk mätning började under 1950-talet och detta har medfört att fler parametrar kan 
utläsas vid sonderingen. 1975 lanserades portrycksondering med syftet att bättre kunna skilja 
på jordar som har olika dräneringsegenskaper. Ett annat syfte med metoden är även att kunna 
registrera förhållandevis tunna skikt av t.ex. silt och sand i lera eller ett lerskikt i friktionsjord. 
I Sverige standardiserades portrycksonderingen år 1984 och under denna tid utfördes 
portrycksondering och spetstrycksondering till en början ofta var för sig men ibland även som 
parallella sonderingar. I andra länder och nu även i Sverige har metoderna slagits samman i 
CPT-sondering. CPT-sondering är väldigt vanligt i många länder och även vid 
undersökningar i vatten. (Massarsch, 2014) 
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3 CONE PENETRATION TEST 

3.1 Översikt  

Vid en CPT-sondering består utrustningen av: utrustning för neddrivning av sonden vilket 
oftast är en borrvagn, sondstänger, djupregisteringsutrustning, ett datainsamlingssystem för 
insamling av mätvärden som lagras på ett minne och en sondspets. Sondspetsen består av en 
kon, friktionshylsa och ett portrycksfilter. För mätning av spetstyck, portryck, mantelfriktion 
och lutning finns inbyggda elektriska sensorer i sondspetsen. (Svenska Geotekniska 
Föreningen, 2013) Den koniska spetsen är en cylindrisk sond som har spetsvinkeln 60° och 
har tvärsnittsarean 1000 mm2, se Figur 4, denna sond drivs med konstant hastighet ned i 
jorden. Det som mäts i sonderingen är motståndet mot sondspetsen och mantelfriktionen mot 
ytan samtidigt som portycket mäts vid sondspetsen. När sonderingen utförs med samtidig 
portrycksmätning kallas det för CPTu. För att få en detaljerad bild över mätvärden med 
djupets variation sker mätningen elektrisk med en tät avläsningsfrekvens. Mätvärdena 
registreras kontinuerligt under sonderingen, dock behöver vissa aspekter tas hänsyn till. 
Mätvärdena varierar beroende på utformningen av sonden och dess eventuella slitage, detta 
gör att krav på standarder och toleranser ställs. Vid sondering i finkornig jord och sondering 
vid stora vattendjup måste mätvärdena för spetstryck och mantelfriktion korrigeras, detta på 
grund av att i sådana sonderingar förekommer det höga porvattentryck. (Larsson, 2007) 

 

Figur 4: Generell utformning av en CPTu-sond (Larsson, 2007, s. 10) 

 



CONE PENETRATION TEST 

10 

3.1.1 Definitioner 

Spetsmotstånd qt alternativt q c 

Med spetsmotstånd menas den kraft per ytenhet som erhålls under sonderingen och anges i 
MPa eller kPa. Med ytenhet menas spetsens tvärsnittsarea som normalt är 1000 mm2 och 
kraften är den totala axialkraften mot sondspetsen. (Larsson, 2007) 

Vid CPT-sondering utan portrycksmätning används ofta beteckningen qc, som är det 
okorrigerade spetsmotståndet där felkällor som förorsakas av olika vattentryck som påverkas 
på olika delar av spetsen inte korrigerats ännu. Sondspetsen kan bli påverkad av ett 
obalanserat vattentryck och där vattentrycket är högt kan detta bidra till en betydande felkälla. 
När CPT-sondering med portrycket mäts korrigeras spetstrycket och det totala 
spetsmotståndet erhålls. (Larsson, 2007) När korrigering av spetstrycket görs används 
areafaktorn a. 

        
Där AT = spetsens tvärsnittsyta och AN = tvärsnittsyta av lastcell eller skaft. (Svenska 
Geotekniska Föreningen, 1993) 

                                                           

        岫   岻  
I det fall där portrycket u ≈ 0 eller är försumbar blir qc ≈ qt. 

Lokal mantelfriktion f t alternativt f s 

Med lokal mantelfriktion menas den totala friktionskraften mot friktionshylsan dividerat med 
hylsans mantelyta som normalt är 15000 mm2. Även värdet på mantelfriktionen blir påverkat 
av det eventuella obalanserade vattentrycket som kan uppstå och måste därmed korrigeras för 
att få det korrekta värdet på den totala mantelfriktionen. Mantelfriktionen anges i MPa eller 
kPa. (Larsson, 2007) När korrigering av mantelfriktionen görs används areafaktorn b. 

  岫     岻   

Där AS = mantelyta av friktionshylsa, AL = tvärsnittsyta av nedre ände av friktionshylsa och 
AU = tvärsnittsyta av övre ände av friktionshylsa. (Svenska Geotekniska Föreningen, 1993) 
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                  (       )   
I det fall där portrycket u ≈ 0 eller är försumbar blir fc ≈ ft. 

Friktionskvot R f 

Med friktionskvot menas mantelfriktionen dividerat med spetsmotståndet på den aktuella 
nivån. (Larsson, 2007) 

        
Jämviktsportrycket u 0 

Jämviktsportycket är det porvattentryck i jorden som återinträder efter portrycksutjämningen 
vid stopp i sonderingen. Jämviktsportrycket anges i kPa. (Larsson, 2007) 

Registerat portryck u 

Det registrerade portrycket är portrycket som fås under sonderingen, u = u0 + Δu. 
Beteckningen u1 används för portrycket när placeringen av filtret är halvvägs upp på spetsens 
konade del, när portrycket mäts med den normala filterplaceringen (ovanför koniska delen av 
spetsen) betecknas med u2. Om filtret är placerat på friktionshylsans överkant betecknas 
portrycket u3. I Figur 7 visas de tre olika filterplaceringarna. (Larsson, 2007)  

Genererat portryck Δu 

Under sonderingen uppstår en portrycksförändring (u – u0) och detta kallas genererat 
portryck. Beroende på filtrets placering och jordens egenskap kan det genererade portrycket 
vara negativt eller positivt. (Larsson, 2007) 

Portrycksparameter Bq 

Med portrycksparameter menas det genererade portrycket dividerat med spetstrycket på den 
aktuella nivån. (Larsson, 2007) 

              

σv0 är det gällande överlagringstrycket på den aktuella nivån.  
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3.1.2 Standarder 

Under år 1988 arbetade den internationella geotekniska föreningen fram en rekommendation 
för internationell standard för trycksondering. En rekommendation för portycksmätning fanns 
med, dock var denna inte standardiserad. En ny standard för utrustning och utförande av CPT-
sondering arbetade den Svenska Geotekniska Föreningens fältkommitté fram år 1992 och i 
denna fanns en rekommenderad standard för portrycksmätning även med. Numera finns en 
nyare internationell standard utarbetad av den europeiska standardiseringsorganisationen som 
är baserad på SGF:s standard. Denna standard har även antagits i Sverige och har 
beteckningen SS EN ISO 22476-1. Det som tillkommit i den nya standarden jämfört med den 
SGF tog fram är att lutningen på sonden måste tas hänsyn till genom att då korrigera 
sonderingsdjupet i förhållande till lutningen. Den nya standarden är utformad för att fungera i 
alla jordförhållanden och därför är noggrannhetskraven lägre, i lösa jordar kan högre krav från 
SGF:s standard fortfarande gälla exempelvis i Sverige. (Larsson, 2007) 

Det finns rekommendationer för utrustningen som används vid sonderingen, dock är det 
främst sonden där mätningarna utförs som har standardiserade mått och toleranser. 
Funktionskrav gäller för övriga delar av utrustningen. (Larsson, 2007) 

3.1.3 Sonderingsklasser 

Normalt har sonderna som används i Sverige en kapacitet på 5-tons spetskraft, utomlands 
används kraftigare sonder och vanligast är 10-tons och 20-tons sonder. Vid användande av 
kraftigare sonder kan CPT-sondering utföras i fastare jordar men detta medför att 
noggrannheten för sonderingen blir lägre. Det finns även sonder med lägre kapacitet som kan 
användas i mycket lösa jordar som ger en högre noggrannhet. På grund av de olika krav på 
noggrannhet som ställs vid CPT-sondering har SGF i sin rekommenderade standard tagit fram 
en indelning av sonderingen i 3 olika klasser, se Tabell 1. I denna indelning har klass 3 de 
högsta kraven och klass 1 de lägsta. I den internationella standarden SS EN ISO 22476-1 
används istället användningsklasser för indelningen. (Larsson, 2007) 

Klassindelningen för SGF:s standard är baserade på följande faktorer (Larsson, 2007): 

 Endast utrustningar med elektrisk mätning och registrering av mätvärdena är 
tillämpade för SGF:s rekommenderade standard.  

 När portrycksmätning sker i friktionsjord ger denna mätning endast information om 
porövertryck uppstår. Portrycket i finkorning jord ska alltid mätas och dessutom måste 
då spetstryck och mantelfriktion korrigeras. Portrycksmätningen kan bli osäker om 
mätningen har otillräcklig måttnoggrannhet och mätningen kan då inte användas än till 
korrektion och uppskattning av portryck in-situ. När mätningar ska göras i 
kohesionsjord och dess egenskaper ska bestämmas bör snäva måttoleranser användas.  

 Upplösningen i mätutrustningen kan begränsa mätnoggranheten. 
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 En mycket god uppläsning, vara temperaturstabil samt ha mycket liten 
egendeformation är krav som ställs på en portrycksmätare.  

 Temperaturkontroll är något som inte görs under de flesta sonderingar och därför bör 
sonderna göras temperatursstabila så att den eventuella temperaturinverkan på 
resultaten blir försumbar.  

Tabell 1- Sammanfattning av klassindelning enligt SGF rekommenderade standard 1:93 
(Larsson, 2007, ss. 12-13) 

Klass 1. Beteckning: CPT1 Klass 2. Beteckning: CPT2 

 

Klass 3. Beteckning: CPT3 

 

- Användningsområde: 
främst friktionsjord men 
kan användas i all typ 
av jord.  

- Mätning av spetstryck, 
mantelfriktion och 
eventuellt portryck. 

- Relativt vida 
måttoleranser.  

- Mätnoggrannhet enligt 
standard. Tillåten 
onoggrannhet i 
spetstryck av 100 kPa, 
mantelfriktion 10 kPa 
och portryck 10 kPa. 

- 5 – 10 tons sonder. 
- Grundvattenytan måste 

bestämmas separat. 

 

- Användningsområde: 
alla typer av jord. 

- Mätning av spetstryck, 
mantelfriktion och 
portryck.  

- Snäva måttoleranser 
avpassade för sondering 
i kohesionsjord.  

- Mätnoggrannheten 
enligt standard. Tillåten 
onoggrannhet i 
spetstryck av 40 kPa, 4 
kPa i mantelfriktion och 
5 kPa i portryck.  

- 5-tons sonder med 
portrycksmätning.  

- Begränsad 
nedträningsförmåga i 
fast lagrad friktionsjord. 

 
- Användningsområde: 

alla typer av jord. 
- Mätning av spetstryck, 

mantelfriktion och 
portryck. 

- Snäva måttoleranser 
avpassade för sondering 
i kohesionsjord. 

- Mätnoggrannhet enligt 
standard. Tillåten 
onoggrannhet av 20 kPa 
i spetstryck, 2 kPa i 
mantelfriktion och 1 
kPa för portryck. 

- Specialkalibrerade 5-
tons sonder med 
portrycksmätning. 

- Starkt begränsad 
nedträngningsförmåga i 
fast jord och vid inslag 
av grövre partiklar.  

 

Den internationella standarden delar in sonderingen i fyra olika användningsklasser med 
hänsyn till noggrannhetskraven och geologi. Dessa klasser ska kunna tillämpas i alla 
jordförhållanden och noggrannhetskraven är lägre jämfört med SGF:s och därför har 
ytterligare en användningsklass lagts till. Den nya användningsklassen, klass 0, ska motsvara 
klass 3 CPT3 från SGF:s standard. I Tabell 2 beskrivs användningsklasserna och dess 
användningsområden enligt den internationella standarden. (Svenska Geotekniska 
Föreningen, 2013) 
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Tabell 2 - Användningsklasser enligt SS-EN ISO 22476-1 (Svenska Geotekniska Föreningen, 
2013) 

 

 

3.2 Utrustning  

De krav och måttspecifikationer som ställs på utrustningen för CPT-sondering gäller både för 
den internationella standarden SS-EN ISO 22476-1 och SGF:s rekommendationer från 1993. 
(Larsson, 2007) 

3.2.1 Neddrivningsutrustning 

Enligt standarden ska neddrivningsutrustningen ha en slaglängd på minst 1 m, under speciella 
omständigheter kan andra slaglängder användas (Internationella 
Stardardiseringsorganisationen, 2012). Kravet på utrusningen är att den ska med konstant 
hastighet pressa ned sonden och stängerna i jorden. Under neddrivningen ska anordningen 
vara belastad eller förankrad så att utrustningen inte ska röra sig och påverka 
neddrivningskraften. Under sonderingen får inte slag och rotation förekomma. (Larsson, 
2007) 

Rekommendationen är att sonderingen ska ske med så få och korta stopp som möjligt, 
uppehåll förkommer när skarvning av sondstängerna och omtagning av grepp görs. 
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Sonderingen sker vertikalt i jorden och neddrivningsutrustningen riktas så vertikalt som 
möjligt, där 2 % i avvikelse från lodlinjen får förekomma. Hastigheten för neddrivningen ska 
vara 20 mm/s och enligt ISO-standarden för sondering utan portrycksmätning är toleransen 
för hastigheten 20 ± 5 mm/s. För CPTu-sondering ska hastigheten vara inom 20 ± 2 mm/s 
enligt SGF:s rekommendation. (Larsson, 2007) 

Neddrivningsutrustningen, se Figur 5, som används är ofta hydraulisk. För CPT-sondering 
brukar utrustningen ha en kapacitet mellan 100 till 200 kN. Utrustning med högre kapacitet, 
upp till 350 kN, har används och även med lägre kapacitet, 18 till 50 kN. (Sandven, 2009) 

 

Figur 5: WSP:s borrvagn modell GM65 under fältundersökningen 

3.2.2 Sonden 

De yttre delarna av sonden består av en konisk spets, filter, friktionshylsa och en 
förlängningsdel. Den sammanlanda längden av friktionshylsan och förlängningsdelen ska vara 
minst 1000 mm och under den delen bör diametern vara konstant.  

Sondspetsen som används består av en konisk del och en cylindrisk förlängning, spetsen ska 
ha en spetsvinkel på 60°. Sondens diameter ska vara 35,7 mm och tvärsnittsarean 1000 mm2 
vid den cylindriska förlängningen, se Figur 6. Den koniska spetsen ska tillverkas med en 
ytråhet mindre än 5 μm. En okulär kontroll ska göras innan användandet för att se om den är 
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snedsliten. (Internationella Stardardiseringsorganisationen, 2012) Sker stopp mot berg eller 
sten blir ofta spetsen något skadad och därför tillåts en viss rundning av spetsen så att inte en 
ny spets behöver användas vid varje sondering (Larsson, 2007). 

 

Figur 6: Toleranskrav för användning av 1000 mm2 konisk spets (Internationella 
Stardardiseringsorganisationen, 2012) 

När det gäller filtrets diameter ska denna vara lika med eller lite större än spetsens diameter, 
den får inte vara mindre. Detta krav gäller även efter sonderingen. (Larsson, 2007) 

Filtrets placering kan se ut på 3 olika sätt. Filtret kan vara placerat på spetsens koniska del 
(u1), på spetsens cylindriska del (u2) och direkt ovanför friktionshylsan (u3). De olika 
placeringarna visas i Figur 7. Den vanligaste placeringen är på spetsens cylindriska del.  
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1: friktionshylsa 2: spetstrycksond 3: konisk spets 
 
Figur 7: Placering av filter. (Internationella Stardardiseringsorganisationen, 2012) 

Det finns olika filter som kan användas vid sonderingen. Porösa filter kan användas och dessa 
ska vara finporiga och inkompressibla och ha en god nötningsbeständighet, se Figur 8. Filter 
av metall används och då ofta brons eller rostfritt stål som ska ha en porstorlek av 2 – 20 μm. 
Dessutom används keramiska filter och filter av porös plast. Dessa filter bör bytas ut efter 
varje sondering. (Svenska Geotekniska Föreningen, 1993) 

Spaltfilter kan även användas, då är filtret ersatt av en tunn spalt och denna är då fylld med ett 
trögflytande medel, se Figur 8 (Larsson, 2007). Spaltfiltret ska endast vara 0,3 mm tjockt. 
Tanken med att använda en spalt som filter är att jordens struktur ska brytas och endast få 
korn ska hamna i spaltfiltret. Vid användandet av denna metod är det viktigt att sonden är 
vätskemättad och att spetsen är mättad av fett. (Sandven, 2009) Nackdelen med spaltfilter är 
att responstiden kan påverkas. Vid sondering i fasta jordlager har ett mättat spaltfilter fördel 
eftersom detta hindrar att utsugning av filtret sker. (Svenska Geotekniska Föreningen, 2013) 
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Figur 8: Till vänster visas en sondspets med poröst filter. Till höger visas en sondspets med 
ett spaltfilter (Svenska Geotekniska Föreningen, 2013) 

När portrycket mäts ska detta utföras med en högprecisionsgivare med mycket liten 
egendeformation. De hålrum, filter och kanaler som finns i sonden ska vara mättade med 
avluftade vätskor. Mätningen av portrycket sker oftast med en absoluttryckgivare och kan 
därför bli på3verkad av lufttrycket. Dock har detta endast en betydelse vid tidskrävande 
sonderingar med långa stopp. (Larsson, 2007) 

Mantelytan för friktionshylsan ska vara 15 000 mm2 ± 2 % och detta ger en längd på ca 133,7 
mm. Friktionshylsan ska vara placerad direkt ovanför spetsen och filtret (Larsson, 2007). 
Diametern på friktionshylsan ska vara lika med diametern av den koniska delen av spetsen, 
toleransen är 0 mm till + 0,35 mm. Toleranskravet för hylsans längd är 132,5 mm till 135,0 
mm. Innan användandet av friktionshylsan ska en okulär kontroll göras för att se om hylsan är 
repad, snedsliten eller om den inte uppfyller toleranskraven. Om den har någon av dessa 
skador måste friktionshylsan bytas ut innan sondering sker. (Internationella 
Stardardiseringsorganisationen, 2012) 

Sonden har även en förlängningsdel som sitter ovanför friktionshylsan och den ska ha samma 
diameter som friktionshylsan. Som tidigare nämnts bör förlängningsdelen tillsammans med 
friktionshylsan minst ha en längd av 1000 mm. Spalter mellan sondens delar förekommer och 
de får inte vara högre än 5 mm. För att förhindra att jordpartiklar tränger in i spalterna 
används tätningar, ofta i form av O-ringar. Vanligtvis används sondstänger med diameter 32 
eller 36 mm eller ihåliga stänger med diameter 36 mm. I sonden bör en inklinometer finnas, 
som mäter lutningen i förhållande till vertikalaxeln. (Larsson, 2007) 

3.2.3 Mätutrustning 

Det tryck som verkar mot spetsen överförs till sondens mätkropp via en trådtöjningsgivare till 
den övre delen av sonden. För mätning av friktionskraften mot friktionshylsan överförs 
kraften även där via en mätkropp med trådtöjningsgivare. För att mäta portrycket används en 
tryckgivare, dessa tryckgivare ska vara av högsta kvalitet och ha en minimal egendeformaiton 
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för att mätnoggrannheten ska vara tillräcklig. Principen för mätningen visas i Figur 9. 
(Larsson, 2007) 

 

Figur 9: Konstruktion och mätprincip för en CPTu-sond (Larsson, 2007) 

Mätning av krafter och tryck sker genom lämpliga givare, som exempel trådtöjningsgivare, 
och signalerna överförs till mätinstrument och datainsamlingsmetoder. På dagens marknad 
finns idag tre huvudalternativ för överföring av signalerna och principer för dessa visas i 
Figur 10 (Larsson, 2007): 

1. Överföring av signalerna sker genom en kabel från givarna till mätinstrumentet på 
markytan. 

2. Överföring av signalerna sker genom kabelfri överföring via sondstängerna till 
mätinstrumentet på markytan. 
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3. Signalerna lagras i ett minne som finns placerat i sonden, när sonden tas upp töms 
minnet i insamlingsenheten.  

 

Figur 10: Insamling av sonderingsdata i fält (Larsson, 2007) 

Med vissa insamlingssystem kan mätvärdena observeras under sonderingsförloppet och detta 
ger fältgeoteknikern mer kontroll över vad som sker under sonderingen och till exempel 
avbryta sonderingen om resultaten inte ser bra ut. (Larsson, 2007) 

Mätvärdenas avläsningsintervall varierar för de olika parametrarna, ett vanligt intervall för 
spetstryck och mantelfriktion är varje 50 mm. Avläsningsintervallet för portrycket är tätare 
och helst bör en avläsning ske på samma avstånd som filtrets höjd, alltså 5 mm. Detta är dock 
inte alltid möjligt och en avläsningsfrekvens på varje 20 mm ska ske enligt standarden men en 
avläsning på varje 10 mm bör eftersträvas. Dessutom kräver den internationella standarden att 
klockslaget ska registreras vid varje avläsningstillfälle. (Larsson, 2007) 

En viktig egenskap hos mätgivare är att de ska vara temperaturstabila. 
Temperatursförändringar i sonden vid handhavandet ska göras minimal och hanteras så att 
temperaturen ligger så nära jordtemperaturen, ca 7 – 8 °C, som möjligt. Det är inte helt 
möjligt att uppfylla detta krav men en avvikelse av ± 5 °C från riktvärdet vid avläsningen av 
nollvärden och under sonderingen bör eftersträvas. Tillsammans med övriga felkällor ska fel 
på grund av temperaturförändringar ligga inom kraven för total noggrannhet. (Larsson, 2007) 
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En avvikelse i mätvärdena på grund av alla tänkbara källor, som exempelvis inre 
friktionsförluster, fel hos mätutrustningen, excentrisk belastning på spets och friktionshylsa, 
temperatureffekter, får enligt SGF:s rekommendation inte vara större än 2 % för det typiska 
medelvärdet för de jordlager som ska bedömas och 1 % av mätvärdet för statiska portryck. 
Mätnoggrannheten för den internationella standarden visas i Tabell 3. (Larsson, 2007)  

Tabell 3- Tillåten mätonoggrannhet enligt ISO 22476-1 (Internationella 
Stardardiseringsorganisationen, 2012) 

 

 

3.3 Utförande av CPTu-sondering 

3.3.1 Förberedelser 

Kontroller 

Innan en sondering kan starta ska sonden vara kalibrerad och friktionshylsor, spetsar, 
tätningar och sondstänger kontrolleras. De delar som är slitna eller skadade måste bytas ut 
innan sonderingen påbörjas. Vid kalibrering av sonden kontrolleras elektronikens funktion. 
Nedan ges en mer detaljerad förklaring över punkterna på kontrollschemat, se även Figur 11 
(Larsson, 2007): 

 Sondstängernas rakhet kontrolleras före sonderingens start och efter sonderingen bör 
stängerna kontrolleras igen, speciellt efter sonderingar i jord innehållande sten eller i 
lös jord med stopp mot fast botten eller berg. 

 Innan varje sondering kontrolleras slitage och ytråheten på friktionshylsan och 
spetsen. Kriterierna för förhållandena mellan friktionshylsan, spetsen och filtrets 
diametrar måste också uppfyllas. 

 Före sonderingen skall kvaliteten på sondens alla tätningarna kontrolleras och 
jordpartiklar som eventuellt trängt in i tätningar och spalter avlägsnas. I de högre 
sonderingsklasserna kan ingen märkbar förslitning av tätningarna accepteras. 

Användningsklass Spetstryck Mantelfriktion Portryck Lutning 

1 34 kPa eller 5 % 5 kPa eller 10 % 10 kPa eller 2 % 2° 

2 100 kPa eller 5 % 15 kPa eller 15 % 25 kPa eller 3 % 2° 

3 200 kPa eller 5 % 25 kPa eller 15 % 50 kPa eller 5 % 5° 

4 500 kPa eller 5 % 50 kPa eller 20 % - - 
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 Om nollvärdesavläsningar och enklare funktionskontroller visar tecken på att 
förändring har skett skall kalibreringskontroll utföras minst var sjätte månad eller om 
sonden överbelastats samt regelbundet under längre sonderingar.  

Kalibreringskontroll – kalibreringen av givarna för portryck, mantelfriktion och 
spetstryck kontrolleras mot tryckgivare samt kraftgivare, vilka har en noggrann 
precisionsgrad för att kunna verifiera att sonden uppfyller de specificerade kraven för 
de olika sonderingsklasserna.  
Funktionskontroll – Kontroll så att elektronik och givare fungerar. Görs genom att 
friktionen och spetskraften kontrolleras mot en tryckdosa, men kan även ske genom 
belastning med en känd vikt.  

 Mellan varje sondering bör avståndet vara minst 2 m och ska det kompletteras med 
störd provtagning ska de utföras efter sonderingen. 

 Vid varje flyttning och uppställning kontrolleras nedpressningsutrustningens 
vertikalitet och innan varje sondering kontrolleras nedpressningshastigheten.  

 Filtrets passning kontrolleras på nytt efter det att sonden vätskemättats och alla delarna 
har skruvats ihop. Sonden skall vara tillräckligt åtskruvad så att filtret inte glappar 
men det ska även lätt gå att rotera med fingertopparna.   



CONE PENETRATION TEST 

23 

 

 

Figur 11: Kontroller före sondering (Larsson, 2007) 

Vätskemättning av filter  

När alla förkontroller är gjorda ska filtren vätskemättas. Glycerin används vid sonderingar i 
jord där det finns risk för att jordtrycket är negativt, t.ex. överkonsoliderad lera eller silt samt i 
fast lagrad sand, i jord som inte är vattenmättad eller om förborrning genom torrskorpan ej 
genomförs. Vatten kan användas vid övriga sonderingar. (Larsson, 2007) 
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 Glycerin – De torra filtren läggs ner i glycerinet och behandlas sedan under ett par 
timmar med högvakuum. 

 Vatten – Filtren kokas i minst 15 minuter och får sedan stå och svalna under 
tättslutande lock. 

 Fett 

3.3.2 Utförande 

Inför sonderingens start placeras neddrivningsutrustningen vid sonderingspunkten och riktas 
in vertikalt. Ibland kan neddrivningsutrustningen även behöva förankras för att stå stadigt. 
Sonderingar med portrycksmätning som utförs i lösa jordar kan medföra problem under 
passagen genom torrskorpan. De problem som kan uppstå är att vattenmättnaden i sonden 
förloras och på djupare nivåer blir de uppmätta portrycken inte relevanta. Dessa problem 
beror på att torrskorpan i vanliga fall inte är vattenmättad samt att stora negativa portryck kan 
uppstå. Stora spetstryck och mantelfriktioner uppstår i torrskorpan eftersom den är fastare 
vilket kan leda till nollvärdesförskjutningar. Mätnoggrannheten för mantelfriktion och 
spetstryck blir då sämre för de underliggande lösa lagren. Rekommendationerna är att de 
förborrade hålen vattenfylls men vid behov kan även foderrör användas för att hålet ska stå 
öppet men även för att täta så att vattnet behålls i hålet. Neddrivningshastigheten och 
eventuella lastbegränsningar ställs in och verifieras. Mätsystemet behöver värmas upp innan 
sonderingen startar och under tiden kan sonden med fördel monteras. (Larsson, 2007)  

Vid montering av filter med glycerin används en stor tratt som träs på den upp och nervända 
sonden. Avluftad glycerin hälls varsamt ner i tratten och alla delar överförs försiktigt och 
monteras sedan under vätskeytan. Glycerinet hälls sedan av och sondering i förborrade hål 
utan vatten eller direkt från markytan startar sedan. I vattenfyllda hål kan sonden få anpassa 
sig till vattnets temperatur innan sonderingen påbörjas.  

Vid användning av vatten vid montering av sond och filter läggs sondspetsen, o-ringar och 
övriga delar i en behållare med avluftat vatten. Alla delarna vätskemättas och därefter 
förflyttas filtret till behållaren. Sonden vätskemättas, tätas med en gummiboll och förs ner i 
behållaren under vattenytan. Montering av sonden sker sedan helt under vatten och vid 
förflyttning av sonden träs en vattenfylld plastpåse över sondens nedre del. När spetsen blivit 
helt nedförd i det vattenfyllda hålet dras plastpåsen sönder.  

Vätskemättning vid användning av spaltfilter sker genom att en fettub med pip sticks in i 
bakkanten på spetsen och pressar in fett som fyller alla hålrum. När pipen sedan dras ut 
fortsätts fett att pressas ut tills det att spetsen blivit helt fylld. Hålrummet vid 
portrycksmätaren i den upp och nervända sonden fylls sedan med avluftat vatten. Spetsen 
skruvas sedan på och fett och vatten kommer då pressas ut som sedan torkas av och sonden är 
färdig att användas. Processen vid vätskemättnad och montering av filter visas i Figur 12. 
Användning av glycerin och vatten vid montering i fält är väldigt svårt och tålamodskrävande, 
speciellt vid dålig väderlek och dåliga ljusförhållanden. Montering av spaltfilter är mycket 
smidigare. (Larsson, 2007) 
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Figur 12: Vätskemättning och montering av filter (Larsson, 2007) 

Vid avläsning av nollvärden bör sondens temperatur helst vara likvärdig med jorden  
temper tur  vilken i meller t   verige är  -      i  kåne är temper turen någr  gr der h gre 
o h läng t norrut ligger temper turen på 3-4   .  et är do k tillåtet  tt temper turen v rier r 
med      5   .  är  onden temper tur t  ili er ts avläses sondens nollvärden då sonden 
hänger fritt. Sedan utförs sonderingen vilken sker med en konstant hastighet på 20 mm/s. 
Påskarvning av nya stänger sker under snabba stopp utan onödig väntan. Kurvorna för 
mantelfriktion, spetstryck, portryck och lutning studeras under sonderingen så att allt fungerar 
som det ska. Vid sonderingsstopp kan sonderingslängden kontrolleras manuellt genom 
kunnande om sonderingsstängernas och sondens längd. Sonden tas sedan upp och nya 
nollvärden läses av direkt innan temperaturen ändras. Efter varje sondering kontrolleras 
sonden efter skador eller förslitningar. Innan nästa sondering påbörjas ska filtret bytas ut och 
sonden ska vätskemättas och monteras på nytt. På sonder med spaltfilter ska spalter och 
tätringar kontrolleras och rengöras. När sonderingen är avslutad ska vattenytan i borrhålet 
kontrolleras så att inte artesiskt vatten rinner upp ur hålet. Om detta sker måste hålet tätas, 
detta kan t.ex. ske med hjälp av att ett foderrör trycks ned i hålet. Sonden tas sedan isär och 
rengörs noggrant. (Larsson, 2007) 

3.3.3 Problem och påverkan på resultatet 

CPT-sondering är en avancerad sonderingsmetod med många faktorer som påverkar kvalitén 
av sonderingsresultatet. De viktigaste faktorerna är (Sandven, 2009): 

 Val av lämplig utrustning efter aktuell jordart  – En CPTu sond har kapacitet för att 
både kunna användas i både hård och lösa jordlager. Om en högkapacitetssond 
används i lösa jordlager bidrar detta att noggrannheten i resultatet reduceras på grund 
av att sonden inte klarar av samma mätnoggrannhet. När en sond med lägre kapacitet 
men med hög mätnoggrannhet väljs i hårda jordlager kan mätsystemet bli överbelastad 
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som bidrar till felaktigt resultat eller inget resultat. Dessutom kan spetsen gå sönder i 
för hårda jordar.  

 Påverkan av sondens geometri och toleranser – En regelbunden kontroll av sondens 
geometri och ytråhet bör göras för att se att sonden är inom angivna toleranser. Om 
skador på friktionshylsan eller spetsen hittas ska dessa delar byttas ut. Delarna bör 
bytas ut regelbundet beroende på vilka jordar sonden har varit i, sand är mer slipande 
än vad lera är.  

 Påverkan av temperatur och nollvärden – Innan och efter sonderingen ska 
nollvärden på utrustningen avläsas och när nollvärden avläses måste sonden vara 
temperaturstabil. Temperaturförändringar i jorden, underhåll och rengöring av 
sondutrustningen är faktorer som kan påverka nollvärdena. Ofta utförs CPTu-
sondering utan temperaturmätning. 

 Brist av mättnad i portryckssystemet – För att få det korrekta portrycket behöver 
portryckssystemet vara mättat, detta gäller för både poröstfilter och spaltfilter.  

 Otillräckligt underhåll av utrustningen – CPTu sonden ska rengöras efter 
sonderingen, kontroll av eventuella skador ska göras och alla tätningar och o-ringar 
ska kontrolleras. Om inte detta görs kan detta orsaka att vattenläckor finns som bidrar 
till att sondens insida blir vattenfylld och blir påverkad av korrosion.  

 Bristfälligt utförande och kompetens – För att få hög kvalitet på sonderingen krävs 
det kompetenta fältgeotekniker som utför sonderingen.  

Vidare är även kalibrering en viktig faktor för CPT-resultaten. Kalibrering av sonden bör ske 
en gång per halvår, längre intervaller är acceptabel om sondens nollvärden kan avläsas och att 
dessa nollvärden endast avviker ytterst lite. En riktlinje är att kalibrering bör ske efter att 
sonden har sonderat över 3000 m. (Sandven, 2009) 

3.4 Utvärdering CPTu-sondering 

När sonderingen har utförts i fält förs sonderingsresultaten in för att utvärderas. Svenska 
geotekniker använder utvärderingsprogrammet Conrad. Conrad är ett program som Statens 
Geotekniska Institut har utvecklat och är baserat på riktlinjer från SGI:s information nr 15 
2007. Programmet används främst för att stödja utvärderingen av klassificeringen av jorden 
och utvärderingen av jordens egenskaper. Det ska dock tilläggas att ingen entydig 
klassificering av jordarten kan göras endast baserat på CPTu-sondering och kompletterande 
provtagningar för vidare data behövs för en komplett klassificering. (Statens Geotekniska 
Institut, 2010)  

Utvärdering av lera och organiska jordars egenskaper i Conrad sker med antagandet att jorden 
är homogen och således kan egenskaper i inhomogen jord ofta bli överskattad. Conrad kan 
klassificera lera, silt och sand men för andra jordarter såsom torv, morän och fyllning måste 
detta ske manuellt. I de fall lermorän anges som jordart används empiriska erfarenheter vid 
utvärdering och anges torv räknar Conrad med empiriskt värde för densitet. När de gäller de 
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andra jordarterna måste densitet och utvärderingsmetod anges manuellt. För att Conrad ska 
kunna utföra en utvärdering måste det första skiktet av jorden anges och dess densitet. Ofta är 
det första skiktet den del som förborrats och då ska densiteten och jordarten för det hela 
förborrade djupet anges. För att få fram förkonsolideringstryck och överkonsolideringsgrad 
behövs flytgränsen anges, när flytgränsen anges förbättrar det även utvärderingen av 
odränerad skjuvhållfasthet. (Statens Geotekniska Institut, 2010)  

I Figur 13 visas ett exempel från Conrad där spetstryck, mantelfriktion och portryck är 
uppritade i ett kurvdiagram.  

 

Figur 13: Exempel från Conrad, uppritning av CPTu-resultat (Larsson, 2007) 

Som tidigare nämnts mäts spetstryck, mantelfriktion och portryck i CPTu-sondering. 
Spetstrycket – mått på jordens fasthet och variation. Spetstrycket utvärderas bäst i finkorniga 
jordar till grusfraktioner då spetstryckskurvorna blir oregelbundna och svåra att utvärdera. 
Kornstorleken i jorden kan även utvärderas från spetstryckskurvorna. (Larsson, 2007)  

Mantelfriktion – mått på horisontalltrycket i sonderingen. Horisontaltrycket påverkas av 
överkonsolideringsgrad och jordtyp. Friktionskvoten Rft, relationen mellan spetstryck och 
mantelfriktion, kan användas för att se övergångarna mellan olika jordtyper. (Larsson, 2007) 
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Portrycket – det genererade portryckets storlek är i en normalkonsoliderad lera ett mått på 
den odränerade skjuvhållfastheten. För att bedöma vilken jordart som passeras används 
portrycksparametern Bq, detta är värdet mellan porövertrycket och nettospetstrycket. 
(Larsson, 2007)  

Eftersom inte en entydig klassificering av jordarterna kan göras vid endast CPTu-sondering 
kan parametrarna bara användas för att ge en preliminär klassificering. Dock är inte 
huvudsyftet med sonderingen att klassificera jordarterna utan att bedöma jordlagerföljd samt 
att utvärdera och ge översikt över jordens egenskaper. Vid utvärdering av jordens egenskaper 
finns vissa samband (Larsson, 2007): 

- Stort spetsmotstånd – grovt material 
- Stort spetsmotstånd – hög horisontaltryck 
- Låg friktionskvot – grovt material 
- Låg friktionskvot – fast lagrad friktionsjord 
- Hög friktionskvot – hög konsolideringsgrad i kohesionsjord 
- Högt portryck – finkornigt material 
- Högt portryck – hög odränerad skjuvhållfasthet i kohesionsjord 
- Låg portryckskvot – grovt material 
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4 FÄLTUNDERSÖKNING 

4.1 Undersökningsområdet 

Undersökningsområdet ligger i närheten av Vångavägen mellan Vånga och Göten, 30 km 
väster om Norrköping, se Figur 14 och Figur 15. Sonderingarna har utförts på en öppen åker i 
närheten av en enskild väg och ungefär 6 meter ifrån en bäck. Området har en jämn marknivå 
som ligger på nivån +42,6. I området utför WSP markundersökningar inför projektering av 
vattenledningar mellan Vånga och Göten.  

 

Figur 14: Karta över undersökningsområdet med omnejd. Skala 1:200 000 
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Figur 15: Översikt av undersökningsområdet. Skala 1:5 000 

Omkring undersökningsområdet är det mestadels öppen åkermark men det finns även en del 
skogspartier och dessutom några enstaka hus placerade på höjderna i området, se Figur 16. 
Väster om området finns ett större skogsparti beläget på ett berg. Enligt SGU:s jordartskartor 
ska jordarterna i området främst bestå av silt och lera, se Figur 17. SGU:s jordartskartor visar 
endast en överskådlig bild över området.  

Vid undersökningsområdet har WSP även utfört en skruvprovtagning med okulär bedömning 
av jordlagerföljden och installerat ett grundvattenrör. Grundvattennivån i området enligt det 
installerade grundvattenröret ligger på nivån +42,4 alltså cirka 0,2 m under marknivån. 
Skruvprovtagningen utfördes för de första 5 meterna av markdjupet, se Figur 18. Enligt den 
okulära bedömningen består de första 0,3-0,4 m av mulljord med inslag av sand. Därefter 
följer ett lager ned till 1 m från markytan av lera med inslag av silt. Från 1-2 m djup består 
jorden av silt med tunnare skikt av lera och från 2-4 m silt  med tunnare skikt av finsand. Den 
sista metern består enligt bedömning av finsandig silt.  
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Figur 16: Borrvagnen och området öster om undersökningsområdet 

 

Figur 17: Jordartskarta för området Vånga-Göten. Skala 1:100 000 
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Figur 18: Resultat från skruvprovtagningen 

4.2 Utförande av fältstudien 

Fältgeoteknikern som har utfört CPTu-sonderingarna har 9 års erfarenhet av geotekniska 
undersökningar, sonderingar och provtagningar av jord i både naturlig och förorenad mark. 
Fältgeoteknikern har blivit upplärd internt på WSP och har sedan genomfört följande 
påbyggnadsutbildningar: 

 SGF:s huvudkurs för fältgeotekniker – SGF  
 Grundkurs miljöprovtagare – SGF 

 CPT i praktiken – SGF  
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WSP har tre stycken fältlag med varsin uppsättning av borrvagn, sonderingsutrustning och 
CPT-sond. CPTu-sonderingarna gjordes vid 3 tillfällen 2015-04-14, 2015-04-15 och 2015-05-
04. Tre olika sonder testades och utförandet skedde på två olika sätt. Den 
sonderingsutrustning som användes vid undersökningen var tre olika Envi Memocone sonder 
med spaltfilter med olika kalibreringsdatum, specifikation för dessa sonder visas i Tabell 4. 

Tabell 4- Sondspecifikation 

Sond Typ av sond Typ av filter Vätska Senaste 
kalibrering 

A Envi Memocone Spaltfilter Tunn olja 2015-03-23 
B Envi Memocone Spaltfilter Tunn olja 2014-09-02 
C Envi Memocone Spaltfilter Tunn olja 2014-10-06 
 

Borriggen var en GM65 och stod uppställd vid undersökningsområdet. Den placerades sedan 
vid första sonderingspunkten och riktades in vertikalt. Förborrning på ungefär 1 m gjordes vid 
alla sonderingar. Förborrning vid punkten utfördes och för hälften av sonderingarna 
vattenfylldes de förborrade hålen innan CPTu-sonderingen började. Vattnet till de borrhålen 
hämtades från den närliggande bäcken. Vid den andra hälften av sonderingarna skedde ingen 
vattenfyllning i förborrade hål. Fett pressades in i spetsen så att spetsen blev helt fylld. 
Hålrummet vid portrycksmätaren i sonden fylldes sedan med Envi olja (tunn olja) och 
eventuella luftbubblor i oljan avlägsnades. Spetsen skruvades sedan fast på sonden och det 
märktes att den blev fettmättad, då olja och fett pressades och rann ut, detta visas i Figur 21. 
Efter detta träddes tätningar i form av o-ringar på och innan sonderingen började lästes 
sondens nollvärden av. CPTu-sonderingen utfördes sedan i det förborrade hålet tills 
sonderingen avslutades med stoppkod 91, vilket betyder att sonden inte kan neddrivas 
ytterligare. Innan sonden togs upp utfördes en portrycksutjämning och när utjämningen var 
klar togs sonden upp och nya nollvärden lästes av. Insamling av mätvärdena skedde genom 
det minne som fanns placerat i sonden. Efter att sonderingen var avslutad rengjordes sonden, 
plockades isär och kontrollerades. Denna procedur gjordes för samtliga sonderingar. Totalt 
gjordes 12 sonderingar, 6 sonderingar i vattenfyllda hål, 2 stycken med varje sond och 6 
sonderingar i hål utan vatten, 2 stycken med varje sond. I Figur 19 visas den ursprungliga 
borrplanen upprättad av WSP över sonderingarna som utfördes. 
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Figur 19: Ursprunglig borrplan upprättad av WSP 

Utifrån WSP:s ursprungliga borrplan har vi modifierat borrplanen med våra egna 
beteckningar på sonderingshålen, se Figur 20. Där bokstaven anger vilken sond som användes 
och siffran anger vilken ordning sonderingen är gjort med just den sonden. Sonderingarna 
som har nummer 1 och 3 är gjorda med förborrning och sonderingarna med nummer 2 och 4 
är gjorda med förborrning och vattenfyllt sonderingshål. 
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Figur 20: Borrplan egna beteckningar. Där vattenfyllda borrhål har markerats med ¹, till 
exempel 2-C¹. 

 

Figur 21: Vätskemättnad av sond med hjälp av Envi olja och fett 



FÄLTUNDERSÖKNING 

36 

När sond C togs upp efter sondering 2-C den 15/4 upptäcktes det att denna sond hade fått en 
skada på friktionshylsan, se Figur 22. Sonden lämnades sedan in på reparation till 
tillverkarkaren och friktionshylsan byttes ut utan att sonden kalibreras om, på grund av pressat 
tidschema. Den nya friktionshylsan på sond C användes vid de sonderingar som gjordes under 
tillfället 4/5, sondering 3-C och 4-C.  

 

 

Figur 22: Skadan på friktionshylsan 

4.3 Resultat av fältundersökningen 

De gjorda sonderingarna klarar av kraven gällande minsta tillåten noggrannhet för 
användningsklasserna 1 och 2 enligt den internationella standarden, se Tabell 3. 

4.3.1 Variation i nollvärden  

Nollvärdena innan och efter sonderingen för sond A och B ser okej ut och visar inte något 
anmärkningsvärt, se Tabell 5. Sond C:s nollvärden på spetstryck efter sondering 1-C och 2-C 
har de största skillnaderna. Vid jämförelse mellan sondernas nollvärden vid starten av 
sonderingen visas en stor skillnad mellan nollvärde för spetstryck före sonderingsstart för 
sondering 1-C och 2-C, 9874 kPa respektive 9672 kPa. Nollvärdena ska i princip vara lika 
mellan en sondering till en annan, samt före och efter en sondering. Dock är det svårt att få 
helt lika värden före och efter en sondering, eftersom vissa inspänningskrafter samt eventuell 
smuts påverkar nollvärdena som tas efter att sonderingen avslutats.  
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Tabell 5- Nollvärden före och efter sonderingarna 

Borrhål Portryck kPa Spetstryck kPa Mantelfriktion kPa 
 Före Efter Diff. Före Efter Diff. Före Efter Diff. 

1-A 1015 999 – 16 8080 8150 + 70 242 242 0 

2-A 995 998 + 3 7850 7898 + 48 248 247 – 1 

3-A 980 993 + 13 7768 7746 – 22 246 246 0 

4-A 985 975 – 10 7776 7838 + 62 248 247 – 1 

1-B 259 259 0 6584 6556 – 28 177 176 – 1 

2-B 265 258 – 7 6506 6510 + 4 179 178 – 1 

3-B 252 247 – 5 6504 6462 – 42 179 178 – 1 

4-B 255 256 + 1 6514 6530 + 16 176 176 0 

1-C 231 227 – 4 9874 9618 – 256 130 130 0 

2-C 235 235 0 9672 9768 + 96 131 131 0 

3-C 235 237 + 2 9724 9714 – 10 132 132 0 

4-C 233 233 0 9732 9700 – 32 132 132 0 
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4.3.2 Jämförelse genererade portryck 

 
Figur 23: a) portryck för sonderingar där endast förborrning utfördes b) portryck för 

sonderingar med vattenfyllda borrhål 

Vid jämförelse mellan de sonderingar där endast förborrning skedde och de sonderingar där 
de förborrade hålen fylldes med vatten syns det att de vattenfyllda har liknande kurvor men 
har större spridning i resultatet, se Figur 23b. Ofta är skillnaden i portrycket uppemot 100 
kPa, exempelvis vid 2,1 meters djup där sondering 4-B har ungefär portrycksvärdet 28 kPa 
och 4-C erhåller värdet 118 kPa.  Sonderingarna 2-A, 2-B och 2-C är gjorda samma dag och 
dessa har en mindre spridning än de andra 3 vattenfyllda sonderingarna. Där endast 
förborrning skett är resultatet något ojämnare med hänsyn till att kurvorna inte har samma 
form, dock så är spridningen inte lika stor, se Figur 23a. Vidare visar dessa sonderingar 
generellt högre portryck, vilket syns tydligt mellan djupet 4-5 m. I sonderingarna 2-A och 4-B 
uppstår negativa portryck mellan 1,5 och 2 m. Även i sonderingarna 1-A och 1-B uppstår 
också negativa portryck, då vid ca 6,5 m.  
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4.3.3 Jämförelse uppmätta spetstryck  

 
Figur 24: a) spetstryck för sonderingar där endast förborrning utförs b) spetstryck för 

sonderingar med vattenfyllda borrhål 

Gällande spetstyck är resultatet jämnt mellan både de sonderingar som endast har förborrats 
och de sonderingar där de förborrade hålen har vattenfyllts, se Figur 24. Lokala avvikelser i 
marken förekommer. 
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4.3.4 Jämförelse uppmätt mantelfriktion 

 
Figur 25: a) Mantelfriktion för sonderingar där endast förborrning utförs b) Mantelfriktion 

för sonderingar med vattenfyllda borrhål 

Mantelfriktionen för de sonderingar med endast förborrning har ett jämnt resultat där 
kurvorna följer varandra och har låg spridning, Figur 25a. De sonderingar där förborrningen 
genom torrskörpan har vattenfyllts har ett jämnt resultat med liknade kurvor, dock har dessa 
större spridning jämfört med de icke vattenfyllda sonderingarna, Figur 25b. Mantelfriktionen 
för sondering 4-B vid 5 meters djup är 4 kPa och för sondering 2-A vid samma djup är värdet 
34 kPa,vilket är en skillnad på 30 kPa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
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4.3.5 Variationskoefficient 

För att ytterligare analysera resultaten från utförda sonderingar, har variationskoefficienten 
beräknats för sonderingarna. Variationskoefficienten är en normaliserad standardavvikelse 
och uttrycker standardavvikelsen som procentandelar av medelvärdet. Variationskoefficenten 
gör alltså standardavvikelser på olika skalor jämförbara. Analys har gjorts av förborrade hål 
utan vattenfyllning för sig och förborrade hål med vattenfyllning för sig. Nedan redovisas 
resultatet. 

 
 
Figur 26: a) Variationskoefficient för spetstryck 
b) Variationskoefficient för mantelfriktion c) 
Variationskoefficient för portryck 

Variationskoefficienten för vattenfyllda 
sonderingshål ligger generellt högre än de 
sonderingar gjorda med endast förborrning. 
Vilket visar på att vattenfyllda sonderingar har 
mer spridning, se Figur 26. Lägst 
variationskoefficient erhålls för spetstrycket. 
Innan analys har eventuella negativa värden 
tagits bort. 

a b 

c 
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4.3.6 Resultat för sond A 

Nedan redovisas utvärderade resultat från respektive av de tre CPTu-sonder, som har jämförts 
i denna studie. Även om den använda undersökningsplatsen är relativt homogen förekommer 
det lokala skillnader i jorden, som ger utslag på sonderingsresultaten. 

  
Figur 27: a) Spetstryck för sond A b) 
Mantelfriktion för sond A c) Portryck för 
sond A 

Spetstryck för sond A visar ett jämnt resultat 
med lokala avvikelser och spetstrycket har en 
liten spridning, Figur 27a. Gällande 
mantelfriktionen är även detta resultat jämnt 
och har liten spridning, Figur 27b. Portycket 
för denna sond uppnår ett negativt värde i två 
av sonderingarna, Figur 27c. För denna sond 
syns likheter mellan portrycket för 
sonderingar med endast förborrning 
respektive för vattenfyllda borrhål. Allra 
tydligaste syns detta för sonderingarna 1-A 
och 3-A. Dessutom har dessa sonderingar 
högre portryck jämfört med 2-A och 4-A. 

 
 

a b 

c 
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4.3.7 Resultat för sond B 

  
Figur 28: a) Spetstryck för sond B b) 
Mantelfriktion för sond B c) Portryck för sond 
B 

Spetstrycket för sond B är jämnt och har en 
liten spridning, Figur 28a. Även 
mantelfriktionen visar ett jämnt resultat, Figur 
28b. Vid jämförelse av mantelfriktion har sond 
B lägre värde jämfört med de andra tre 
sonderna. Portrycket för sond B är ojämnt med 
stora spridningar, allra störst mellan sondering 
1-B och 4-B och skillnaden är uppemot 200 
kPa, Figur 28c. I sondering 4-B uppkommer 
ett negativt portryck mellan ca 1,5 och 2 m, 
vilket kan bero på tappad vattenmättnad i 
spetsen, till exempel om torrskorpan inte varit 
helt förborrad.   

 
  

 
 
 
 

a b 
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4.3.8 Resultat för sond C 

  
Figur 29: a) Spetstryck för sond C b) 
Mantelfriktion för sond C c) Portryck för sond 
C 

Som tidigare har skrivits upptäcktes en skada i 
denna sond efter sondering 2-C och 
friktionshylsan byttes ut inför sondering 3-C 
och 4-C. Vid jämförelse mellan 1-C och 2-C 
visar att dessa värden är jämna och visar inga 
tecken på att en skada uppkommit under dessa 
sonderingar. Spetstrycket för denna sond 
uppvisar ett jämnt resultat med liten spridning, 
dock så avviker sondering 3-C och visar ett 
högre resultat än de andra tre sonderingarna, 
Figur 29a. Även för mantelfriktion och 
portryck avviker sondering 3-C och har ett 
högre värde. För mantelfriktion har de övriga 
tre sonderingarna jämna värden och låg 
spridning, Figur 29b. När det gäller portryck 
finns likheter mellan de två sonderingar gjorda 

med vattenfyllda hål respektive sonderingar med endast förborrning, Figur 29c.  
 

a b 

c 
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Figur 30: Exempel på utvärderad jordlagerföljd från 
Conrad 

a 

 

4.3.9 Jämförelse av utvärderad jordlagerföljd 

Jämförelse har gjorts av hur 
utvärderingsprogrammet Conrad tolkar 
jordlagerföljden för tre av sonderingarna. I 
Figur 30 visas tre stycken jordlagerföljder 
från utförda sonderingar i denna studie. 
Dessa tre av tolv jordlagerföljder är utvalda 
för att ge exempel på hur Conrad utvärderat 
jordlagerföljden för de utförda 
sonderingarna. Jordlagerföljd a består av 
jämna lager av silt och sand. Jordlagerföljd b 
består mestadels av tjocka lager av silt med 
några tunna lager av sand. Jordlagerföljd c 
består först av 1,5 m silt med ett lager lera. 
Sedan ett lager sand och därefter 1 m silt och 
efter detta kommer ett tjockt lager sand med 
ett skikt av silt. Som jämförelse kan nämnas 
att utförd skruvprovtagning för aktuell 
försökslokal visar att mellan 1-2 m djup 
förekommer något lerskiktad silt. Mellan 2-4 
m djup följer något finsandig silt och mellan 
4-5 djup är det finsandig silt. 

 

 

 

 
Programmet Conrad kan endast utvärdera ensgraderade jordar, det vill säga programmet kan 
inte tolka till exempel siltig lera eller lerig silt, utan endast silt eller lera. Material vars 
parametrar plottas i närheten av gränsen mellan sand och silt kan alltså bestå av  silt, sandig 
silt, siltig sand eller sand. Programmet ger även en bild av hur lös eller fast den aktuella 
jorden är, baserat på sonderingsresultaten. All utvärdering är baserad på empiri. 

Indelningen i sand, silt och lera görs på basis relationen mellan spetstryck och rådande 
spänningstillstånd. Eventuella osäkerheter i mätning av mantelfriktion har normalt liten 
inverkan på vald indelning av jordart. För att klassificering av sand ska göras kontrolleras att 
netto pet try ket är ≥1 5 MP  o h f r  tt jorden  k  kl       om  ilt  k  netto pet try ket v r  
≥500 kP .  

b 

c 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Innan varje sondering ska som tidigare nämnts kontroller av sonden göras för att se så att inte 
slitage har uppstått och att sonden ligger inom angivna toleranser. Ingen grundlig kontroll av 
sonden gjordes innan sonderingarna, men kontroll gjordes efter sonderingarna när 
fältgeoteknikern rengjorde sonden. Sonderna som användes mäter portryck genom ett 
spaltfilter vilket i fält är enklare att använda sig av jämfört med ett poröst filter. Sondspetsen 
vattenmättades innan sondering vilket är viktigt för portrycksmätningen och förborrning 
utfördes i alla sonderingar. Sonderingarna bedöms vara utförda enligt standarden för CPT 
men kontrollerna innan sonderingen bör utföras grundligare. 

Resultaten från de utförda sonderingarna ser överlag goda och jämna ut, framför allt gällande 
mantelfriktion och spetstryck. Det kan förekomma lokala avvikelser i jordlagren, som ger 
skillnader i sonderingsresultaten, men i stort sett så ser de utförda sonderingarna likadana ut. 

Vid jämförelse mellan vattenfyllda förborrade sonderingarna och de där endast förborrning 
skedde är spridningen större för de vattenfyllda sonderingarna. Variationskoefficienten är 
dessutom mestadels högre för vattenfyllda sonderingarna och allra mest är skillnaden för 
mantelfriktion och portrycket. Gällande portrycket visar resultatet av de sonderingar där 
förborrning endast utfördes att dessa sonderingar uppnår högre portryck jämfört än de 
vattenfyllda. De sonderingar som utfördes med vattenfylld förborrning är utförda helt enligt 
standarden och utifrån detta borde dessa sonderingar ha ett bra resultat vilket det inte blev i 
denna studie. När det gäller spridningen i portrycket för de vattenfyllda sonderingarna är 
skillnaden mellan det minsta värdet och det största värdet uppemot cirka 100 kPa vilket anses 
mycket.  

I fyra stycken av sonderingarna uppstår negativa portryck. Till exempel i sonderingarna 2-A 
och 4-B uppstår detta mellan djup 1,5 – 2 m. En orsak till dessa negativa portryck kan vara att 
det finns en övergång mellan torr och vattenfylld jord vid detta djup, vilket Larsson (2007) 
beskriver. När detta sker kan vattenmättnaden i sonden förloras och kan förhindras genom att 
en djupare förborrning utförs. 

Vid jämförelse av de tre olika sonderna visar resultatet att sond A har de jämnaste resultaten 
med den minsta spridningen. Även sondens nollvärden före och efter sonderingen är 
acceptabla, detta gäller även för nollvärdena mellan sonderingarna. En eventuell orsak till de 
jämna resultaten är att denna sond är kalibrerad i mars endast några veckor innan de utförda 
sonderingarna och är den sond som är senast kalibrerad. Enligt både Larsson (2007) och 
Sandven (2009) är kalibrering viktigt vid underhåll av utrustningen och för att få goda CPTu-
resultat. Det är sond A som fältgeoteknikern som utförde sonderingarna vanligtvis brukar 
använda sig av och är därför den sond som fältgeoteknikern är van vid. Det som dessutom kan 
ha påverkat är att fältgeoteknikern själv har mest koll på denna sond och regelbundet 
kontrollerar sondens geometri och ytråhet för att se om någon del behöver bytas ut. Det kan 
vara så att detta påverkar resultatet till det bättre men det är svårt att veta eftersom sonderna är 
av samma modell.  
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Resultatet från sond B visar att denna sond generellt har lägre värden än de andra 2 sonderna, 
allra tydligast visas det vid mätning av mantelfriktionen. Vidare ger denna sond en stor 
spridning i portrycksresultatet, där utförda sonderingar visar en skillnad på cirka 200 kPa på 
samma djup. Denna sond är kalibrerad för över mer än 6 månader sedan räknat från 
sonderingstillfällena och det kan vara orsaken till det ojämna resultatet. En annan faktor som 
kan ha påverkat resultatet är att sondens geometri och ytråhet inte ligger inom de angivna 
toleranserna, detta är en viktig faktor enligt Sandven (2009). Under denna studie har detta inte 
undersöks därför kan inte en slutsats om att detta är en faktor som påverkar dras. Sond B kan 
har kört i fler grovkorniga jordarter som sand jämfört med de andra sonderna och därför kan 
delarna ha blivit mer slipade och då behöver dessa bytas ut, detta är något som inte heller har 
undersökts i denna studie.  

Efter sondering 2-C upptäcktes en skada på friktionshylsan som tidigare nämnts. Jämförs 
resultatet för sondering 1-C och 2-C är resultaten jämna och inga tecken på att skadan 
uppkommit under dessa sonderingar syns. Skadan kan ha uppkommit innan dessa sonderingar 
eller vid upptagandet av sonden efter sondering 2-C. Vid vidare analys av nollvärdena innan 
sonderingarna upptäcktes att värdena för 1-C och 2-C i avseende på spetstryck har en 
betydande differens. Nollvärdet för sondering 1-C var 9874 kPa och för 2-C var värdet 9672 
kPa, vilket är en differens på ca 200 kPa. Differensen av nollvärdena innan och efter 
sonderingarna var även dessa av betydande storlek och visade de största differenserna av alla 
utförda sonderingar under denna studie. Dessa differenser visar på att sonden har varit skadad  
innan 1-C och att skadan antagligen inträffat innan denna studie. Skadan kan från början ha 
varit liten och därmed inte upptäckts innan studien påbörjades och skadan kan sedan ha 
förvärras under efterkommande sonderingar. För att förhindra detta är det precis som Larsson 
(2007) och Sandven (2009) säger att det är viktigt att göra kontroller av sonden för att se om 
det uppkommit skador, slitage eller deformationer som kan påverka resultatet. De båda 
framhäver vikten av att sonden ska vara inom de angivna toleranserna för att sonderingen ska 
få ett pålitligt resultat. Förmodligen gjordes inte en tillräcklig okulär kontroll innan och efter 
sonderingarna och därför upptäcktes antagligen inte skadan direkt när den uppkommit. 

Vid sondering 3-C hade friktionshylsan bytts ut och vid jämförelse av mantelfriktion, 
portryck och spetstryck visar det att sondering 3-C avviker och erhåller högre värden än de 
andra 3 sonderingar som är utförda med sond C. Sondering 3-C är den första sonderingen 
gjord med ny friktionshylsa och detta kan ha påverkat resultatet. Ingen kalibrering utfördes på 
grund av tidsbrist vid bytet av friktionshylsan, vilket kan ha påverkat det avvikande resultatet. 
Sondering 4-C, andra körningen med den nya friktionshylsan, uppvisar jämnare värden och 
liknade värden jämfört med sonderingarna gjorda innan bytet. Denna sond är den som har den 
näst äldsta kalibreringen, dock endast några veckor längre än de rekommenderade 6 
månaderna mellan varje kalibrering.  

Eftersom utvärderingen av jordlagerföljd i Conrad inte ger någon entydig klassificering 
utfördes en skruvprovtagning som komplettering. Vid jämförelse av dessa uppnår liknande 
resultat, där CPT utvärderingen i Conrad endast kan utvärdera ensgraderade jordar. Vid en 
skruvprovtagning kan bedömningen visa en huvudjordart med inslag av andra jordarter, till 
exempel lerig silt. Generellt utvärderade Conrad jordlagerföljden i området till att främst 
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bestå av sandig silt, vilket stämmer väl överens med skruvprovtagningen. Skruvprovtagningen 
visade att mellan djupet 1-2 m bestod jorden av silt med skikt av lera vilket i de flesta fall inte 
CPT utvärderingarna visade. Detta visar på vikten av att alltid utföra störd eller ostörd 
provtagning i samband med utförande av CPT sonderingar, för att erhålla ett bra resultat för 
den geotekniska problemställning som man har.  

När det gäller variationskoefficienten ligger den relativt högt ofta runt 0,3 och den varierar 
beroende vilket djup det är. På grund av att variationer i marken finns kan det ge stora 
skillnader på resultatet. Exempelvis kan jordarten vara vid samma djup silt i ena sonderingen 
och sand vid en annan sondering, vilket gör att det uppstår stora skillnader i spetstryck, 
mantelfriktion och portryck. Genom detta förklaras varför variationskoefficienten ofta hög. 
Det statistiska underlaget är inte stort i utförd undersökning och detta gör att större skillnader 
i resultatet av olika uppmätta parametrar, ger stora värden på beräknad variationskoefficient. 
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6 SLUTSATSER 

Hur skiljer sig resultatet mellan de använda sonderna åt? 
 
Vid jämförelse av sonderna visades det att: 

 Sond A fick de jämnaste resultaten med en låg spridning och anses ha det bästa 
resultatet. En trolig orsak till detta är att denna sond är kalibrerad endast några veckor 
innan utförandet av studien. 

 Sond B har ofta lägre värden än de andra två sonderna och allra främst gäller det för 
mantelfriktionen. Orsaker till detta resultat kan vara att den är kalibrerad för mer än 6 
månader sedan. 

 Sond C har mestadels jämna värden men en skada påträffades på friktionshylsan och 
resultatet av sonderingen efter utbyte av friktionshylsa avviker jämfört med de andra 
sonderingarna körda med denna sond.  

Vad påverkar sonderingsresultatet? 
En viktig orsak som påverkat resultaten i studien bedöms vara kalibrering, då resultaten från 
den senast kalibrerade sonden erhöll mest jämna värden. Riktlinjen att en sond ska kalibreras 
var 6:e månad anses utifrån denna studie vara en riktlinje som bör följas för att uppnå jämna 
resultat.  

Kontroller av sonden innan och efter sonderingen bedöms vara viktigt för att få bra 
sonderingsresultat. Att sonden har skador eller att ytråheten har påverkats är faktorer som kan 
påverka sonderingsresultatet, det är viktigt att sonden uppfyller de geometriska kraven i 
standarden.  

Vid utförande av CPTu-sondering enligt standarden, med vattenfyllda förborrade hål visade 
resultaten att dessa sonderingar har större variation och variationskoefficienten är högre 
jämfört med de sonderingar utförda med endast förborrning. Dessutom uppkommer lägre 
portryck vid de vattenfyllda sonderingarna. Enligt standarden borde dessa sonderingar ha ett 
jämnare resultat avseende portrycken men det är inte resultatet i denna studie. Slutsatsen av 
detta är att så länge sondspetsen är vätskemättad och att förborrning utförs krävs inte att det 
förborrade sonderingshålet vattenfylls.  

Vidare anses det viktigt att fältgeoteknikern som utför sonderingarna har erfarenhet och 
kompetens av CPT-sondering för att uppnå hög kvalitet på resultatet. Dessutom är underhåll 
och rengöring av utrustning sådant som påverkar resultatet. Dessa faktorer har dock inte 
undersökts i denna studie men genom kunskap från litteraturstudien anses ändå faktorerna ha 
påverkan på resultatet.  
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Hur utvärderar Conrad jordlagerföljden i jämförelse med en skruvprovtagning? 
 
I denna studie stämmer Conrads utvärdering av jordlagerföljden väl överens med den gjorda 
skruvprovtagningen. Conrads utvärdering visar endast ensgraderad jordart medan i en 
skruvprovtagning kan flera fraktioner anges, vilket gör att Conrads utvärdering ger en 
översiktlig bild av jordlagerföljden och skruvprovtagningen ger en mer detaljerad bild. 

6.1 Metodkritik 

I markundersökningar såsom CPT-sondering är det svårt att veta vilket som är det ”rätt ” 
svaret eftersom det finns skiftningar i marken och dessa gör att det inte går att säga helt säkert 
hur den underliggande marken ser ut. Det gör det svårt att avgöra vilket resultat från 
 ondering rn   om är det ”rätt ” o h f r vilken  ond  om h r det ” ä t ” re ult tet.  

De 12 stycken utvärderade jordlagerföljder från Conrad jämfördes mot endast en 
jordlagerföljd från skruvprovtagning och för att säkerställa slutsatsen av dessa resultat kunde 
fler skruvprovtagningar har utförts.   

Denna studie är snäv med många avgränsningar och utförs i ett område med samma jordart 
vilket gör det svårt att generalisera resultatet. Det är svårt att ge en generell bild på vilka 
skillnaden som finns i utrustningen och för att detta ska kunna göras behöver fler 
undersökningar utföras. 

6.2 Förslag till fortsatt utveckling  

Från början skulle denna studie utföras genom att sonderingarna skulle göras av tre 
fältgeotekniker och att dessa resultat skulle jämföras, fokus i studien skulle vara på 
utförandet. På grund av olika faktorer kunde detta inte genomföras och istället lades fokus på 
sonderingsspetsarna.  

Rekommendationer och förslag till fortsatta studier är: 

 Jämförelse av utförande mellan olika fältgeotekniker inom samma 
undersökningsområde. 

 Studie utförd i en annan undersökningsområdet med annan jord och jordlagerföljd. 
Denna studie är utförd i ett område där jordlagerföljden mestadels består av silt och 
lera, fortsatta studier kan göras i ett homogent område bestående av lera.  

 Studien genomfördes med samma sondmodell med spaltfilter och vidare studier kan 
genomföras med en annan sondmodell och en annan typ av filter.   
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